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No sóc prou jove per saber-ho tot.

J. M. Barrie 

Escolto la veu petita, la silenciosa.

Ralph Waldo Emerson

Mires aquest poble i hi veus el que esdevé l’esperança 

quan es panseix una mica, i encabat una mica més. 

Ni que sigui ajornada, però, l’esperança és esperança.

Marilynne Robinson
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COMPTA-HI

Aquesta història comença en una escala i acaba en una escala. I també 
té una versió curta i una de llarga. 

Primer, la llarga. 
Quan en Robert tanca la porta d’entrada de l’edifici on viu la seua 

germana, la Sònia, a fora fa gregalada. El cop sec de la porta que es 
tanca darrere seu el sobresalta al rebedor de les bústies amb una qualitat 
metàl·lica. Es queda pensant «sembla el plor d’una balena» i somriu. És 
un costum molt seu: acudir-se-li una cosa, no dir-la i somriure. S’afanya 
a pentinar-se perquè imagina que deu tenir els cabells enfadats i no hi 
ha cap superfície reflectora on comprovar-ho. L’última cosa que voldria 
és que, quan obrin la porta per rebre’l —la Sònia torcant-se les mans 
al davantal, les nenes arrapades a les seues cames—, creguin que s’ha 
deixat. Es passa la mà per la coroneta, s’endreça els quatre pèls que hi té 
i es desbotona la jaqueta. És una peça prima, d’entretemps, estil casaca, 
de color gris marengo, una mica cenyida. La tardor amb prou feines 
ha tret un peu del llit, però sempre prefereix anar més aviat tapat. A la 
família no són gaire suadors.

Posa la mà a sobre el pilar de marbre des d’on arrenca l’escala de 
caragol. S’adona que segurament centenars de mans han deixat caure la 
mà al mateix lloc on la té ell ara, en aquesta esfera que corona el pilar, 
abans d’iniciar la pujada. Li agafa un calfred d’angúnia i se separa del 
marbre.

La Sònia viu al quart pis i els graons són panxuts. Fan perdre l’equi-
libri fàcilment i obliguen a treballar els glutis.

Barbamecs.indd   7 7/3/12   22:47:55



8 Yannick Garcia

El Robert viu a l’Ametlla de Mar i la Sònia, a Castelló d’Empúries. 
Tenint en compte que tots dos van nàixer a Tremp, es pot dir que han 
format un triangle molt respectuós amb els confins territorials. Qual-
sevol dia d’aquests els trucaran d’alguna ràdio o els citaran en un do-
cumental. La distància que separa les dues localitats on resideixen és la 
justa perquè puguin visitar-se de tant en tant, però excessiva per veure’s 
sovint. El desplaçament fa mandra i, amb els anys, ni tan sols demanen 
explicacions ni inventen excuses. «És normal, som lluny.» I així s’han 
anat saltant esdeveniments importants, cites familiars, celebracions.

Fa poc que tots dos tenen quaranta-un anys. Els van complir, com 
no podia ser d’una altra manera, el mateix dia de primavera. Quan van 
nàixer —la mare afirma recordar l’olor de la seua placenta: «entre amet-
lles i lleixiu»— no s’assemblaven gens, però tots els parents van mentir i 
hi van saber veure similituds extraordinàries. La Sònia va ser la primera 
en sortir, entropessant-se, i el Robert va haver de mostrar, ja aleshores, 
molta paciència. Es va quedar sense fer res, amb els braços literalment 
creuats, fins que va poder sortir. Els van posar en un mateix bressol molt 
ample i, com que el Robert tenia penis, van fer-li prometre allà mateix, 
mentre els gronxaven, que des d’aquell instant tindria cura de sa germa-
na i no deixaria que mai li passés res.

S’ho prengués o no al peu de la lletra, a la Sònia no li va passar res. 
En quin sentit? Doncs en el sentit de res que no passés a molta altra 
gent. Va deixar l’institut després de dos intents d’acabar-lo, va conèixer 
el Juli, un noi esvelt, fill de pintors, de qui es va enamorar perduda-
ment, i va quedar embarassada d’una criatura que va morir dins del seu 
ventre i que va haver de parir volgués o no volgués amb els ulls clavats 
a l’estuc enrossit del consultori. Per fer el dol, el matrimoni va marxar 
a viure uns mesos a la casa que la família del Juli tenia a les muntanyes 
del nord d’Itàlia, però en van haver de tornar aviat perquè al Juli li 
van detectar un tumor (un carcinoma de rinofaringe). Tenia un tiet a 
l’Hospital Clínic que, tot i que mai va mostrar gaire interès per la seua 
millora, no deixava de ser família i, en teoria, podia ajudar. El Juli va 
interrompre dos cops el tractament —un per manca de fe i l’altre pels 
efectes secundaris— i, finalment, va morir una nit gèlida de desembre 
en què la Sònia es va fer dura com una gla. Va enllestir els preparatius 

Barbamecs.indd   8 7/3/12   22:47:55



9Barbamecs

del funeral amb prestesa i va tornar a la seua feina d’auxiliar de farmàcia 
sense ni tan sols agafar-se la baixa. 

En el seu dia el Robert va viure totes aquelles desgràcies de la ger-
mana com si li succeïssin en carn pròpia. Va plorar llargament quan va 
assabentar-se de l’avortament del Cristian —ja havien posat nom a la 
criatura— i va llegir un poema molt emotiu d’Espriu —que li va costar 
Déu i ajuda triar— durant l’enterrament del Juli, a qui apreciava com 
si fos un germà. 

Els sentiments compartits dels bessons sempre han estat molt con-
trovertits, diuen, i envoltats per una aura de misticisme. Ells no n’eren 
una excepció: de petits havien tingut pressentiments i somnis empare-
llats, coincidents en múltiples aspectes, i més d’un cop, d’adolescents, 
havien actuat com si s’haguessin llegit els pensaments. A l’institut no 
anaven a la mateixa classe, per exemple, però quan havien de comuni-
car les notes dels exàmens als pares podia contestar qualsevol dels dos, 
perquè sense haver-se parlat coneixien la resposta l’un de l’altre. Com 
també s’esdevé sovint amb els bessons, mai no hi van donar la mínima 
importància.

Des que tenien memòria que el pare havia treballat en la construc-
ció de ponts i camins. Era un home petit, no rodanxó, sinó nerviüt, 
ple de força, que parlava mirant de fit a fit i rosegava, quan podia, un 
escuradents o la tija d’una herba. Durant uns anys havia fet primer de 
manobre, de paleta, després de cap d’obra, guanyant-se la confiança 
dels seus supervisors, i ajudat per la seua vèrbola i cura pels detalls havia 
aconseguit fer-se un nom en el sector. Després va crear una empresa 
amb un soci que un dia, passats els primers anys de penúries, es va 
fer fonedís sense donar cap explicació. Estrictament, no va robar res: 
se’n va anar amb exactament la meitat dels diners del compte. Els pri-
mers anys de democràcia el pare va arribar a fer molts diners amb els 
concursos de l’Administració i les adjudicacions públiques. Era evident 
que algun informant l’assessorava oportunament sobre els terminis i 
les estratègies de comunicació més favorables, però mai van arribar a 
saber si cometia o no il·legalitats. La mare, una trempolina esquerpa i 
diligent, va arquejar les celles el dia que li ho van insinuar, amb el pare 
ja enterrat i ells, granadets. Va deixar anar un rebuf de menyspreu i els 
va etzibar: «sou uns carnussos i uns bords, no teniu vergonya». Quan es 
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10 Yannick Garcia

va quedar sola, ella mateixa va voler que la internessin en una residència 
on tenia una antiga amiga, també vídua de poc temps. Va morir molt 
jove, sense exigir-los cap regularitat amb les visites, i la nina amb coll i 
puny de randa que la seua mare va deixar a mig fer quan va tancar els 
ulls per última vegada mentre a la tele hi feien el trànsit va anar a parar 
a mans de l’amiga.

Al Robert la família li va pagar els estudis d’enginyeria que, com la 
Sònia la secundària, tampoc no va acabar. Tenia prou contactes per se-
guir el deixant del seu pare i hauria d’haver estat un inepte —cosa que 
no era— per engegar l’oportunitat a rodar. El destí li va ser propici i va 
trobar l’escletxa adequada per on esmunyir-se. Un antic company del 
pare va moure fils perquè el fessin supervisor d’àrees de servei de l’AP-7, 
antiga A-7, coneguda entre les rutes europees com a E-15 o autopista 
del Mediterrani. 

La seua feina consistia en una gerència de baixa intensitat (coman-
des, recursos humans, comptabilitat) que li suposava el just equilibri 
entre el repte i la desídia. Va passar un temps treballant a l’àrea del 
Mèdol, la més concorreguda de tot el corredor, però se’n va afartar el 
tercer dia que el van atracar i els mossos van arribar tard, quan ja li 
havien fracturat un braç. Una mica a contracor, la Sònia va anar a casa 
seua a fer-li el menjar i netejar-li la casa mentre duia el cabestrell —en 
aquella època vivia a Reus— i els germans van aconseguir retrobar una 
complicitat desgastada pels anys que els va donar nova vida. Durant uns 
dies es van sentir molt agraïts al pobre desgraciat que els havia ajuntat 
brandant una navalla suïssa inofensiva, però el braç es va recuperar, la 
Sònia va tornar-se’n a aquell pis rònec on vivia —sentia eco quan queia 
un cobert a terra— i el Robert va demanar un trasllat a una àrea més 
tranquil·la. Li van proposar l’àrea de l’Ebre i va trobar pis a l’Ampolla, 
en un edifici que donava al port i des d’on flairava els plats de marisc 
que preparaven en un restaurant proper.

Es van trucar cada dia, després cada dos, cada setmana. Els mesos 
van empènyer els anys fins que, arribats a un determinat moment, la 
Sònia va conèixer en Samuel, i en Robert, la Bàrbara. 

La Bàrbara era una dona eixarreïda que treballava en una llar d’in-
fants de l’Ametlla de Mar. Tenia la mà trencada amb la canalla i en 
Robert, secretament, covava un desig fervent de paternitat, tot i que 
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11Barbamecs

quan per fi es va atrevir a deixar caure l’assumpte, després d’haver viscut 
plegats un parell d’anys, la Bàrbara va cloure la conversa amb un «Jo? 
No en penso tenir ni un» i no hi va haver mai res més a pelar. La parella 
es va dissoldre un any més tard, però en Robert en aquella època no te-
nia ganes de fer maletes i va decidir no anar-se’n lluny. La Bàrbara es va 
mudar temporalment a casa el seu germà, que la va intentar convèncer 
que no ho fes, tot i que finalment no va tenir altre remei que acceptar. 

Posa la mà a sobre el pilar de marbre, l’eix de l’escala de caragol, i quan 
en nota la fredor l’aparta. La Sònia viu al quart pis. Els graons són pan-
xuts.

Ha vingut a sopar perquè fa massa temps que no assisteix a cap ani-
versari. Havia oblidat que la petita, l’Estel, feia anys al setembre, però la 
Sònia li va trucar només arribar de vacances i gairebé li va suplicar que 
vingués, que fes l’esforç. A la nena li faria il·lusió. «Som poca família, 
Robert. Si no ens fem costat, què fem? Pena, fem.» Li va proposar un 
estoig de colors i a la Sònia li va semblar molt bona idea. La nena tenia 
traça amb els dibuixos. 

I no pas perquè ho hagués heretat del seu pare, com hauria estat na-
tural de suposar si hagués estat filla del Juli. Aquest feia anys que havia 
mort i durant els últims mesos de malaltia amb la Sònia tampoc no 
havien trobat l’ànim, la compassió ni l’escrúpol per allitar-se. Després 
d’enterrar-lo, ella havia continuat treballant a la farmàcia del Masnou. 
Un dia d’aquells ben anodins, un client a qui no havia vist mai li va 
fer una proposta divertida: sense conèixer-la de res, la va convidar a un 
casament l’endemà mateix, un dissabte. Per l’accent, era anglès, i per la 
fila, també: pell lletosa, galtes rogenques, acriaturat, amb braços mus-
culats, molt sexi. Li va explicar que era un compromís, però que li feia 
cosa anar-hi sol, que no tenia parella i que s’havia fixat en ella altres ve-
gades. Era un dinar bo, pagat, una boda curta i prometia no beure gaire, 
la quantitat justa per poder conversar sense entrebancs. Només havia de 
posar-se roba maca i dir-li que sí. La proposta la va agafar avorrida. Ell 
(es deia Samuel) va anar a fer un cafè i, quan va tornar per rebre una 
resposta, la Sònia li va dir que d’acord. 

En vuit mesos es casaven ells i marxaven a viure a l’Empordà.
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12 Yannick Garcia

Un esglaó guerxat rere l’altre, en Robert arriba al quart pis i truca 
al timbre. Contràriament al que esperava, és en Sam qui obre. Se li ha 
arrodonit la cara i comença a tremolar-li el pap. Sembla excessivament 
eufòric per la manera en què l’abraça llargament i crida cap a la cuina 
«Sònia, ja ha arribat en Sònio!». Desprèn una olor dolça de rom que fa 
estarrufar en Robert.

L’Estel i la Rose (àlies Rosie) li fan petons a la galta i trauen fulls per 
estrenar els llapis de fusta que comparteixen sense piular. No ha pensat 
a dur res per a la gran. Ella no s’ho ha pres malament, però sí que ho 
ha remarcat: «No passa res si te n’has oblidat, tiet», i allò l’obliga a mi-
rar-se-la amb més respecte. Serà una noieta molt intel·ligent. El cos se 
li comença a esprimatxar i té la mirada emprenedora de l’avi que diries 
que el món se li fa petit. L’Estel es menja sempre un llapis amb la boca 
mentre dibuixa amb l’altre i és l’única que contesta al seu pare en anglès, 
ni que sigui amb una versió criolla. «It’s plouing», deixa anar allargant el 
dit cap a la finestra, i tots fan que sí i la Sònia tanca els vidres del menja-
dor perquè l’aigua sempre entra d’esquitllentes i els mulla el sofà d’ant.

En Sam està xerraire i reté el Robert a la saleta parlant-li de l’artesa-
nia local. «Es vendria com l’or a Anglaterra», no para de dir-li, però en 
Robert s’estimaria més ser a la cuina, amb sa germana i saber realment 
com li va. Al cap d’uns minuts aconsegueix despistar el seu cunyat ar-
güint que ha d’anar al lavabo. De camí, trau el cap a la cuina i hi tro-
ba la Sònia contemplant el forn a la gatzoneta. La llum ambarina de 
l’electrodomèstic se li reflecteix a la cara com si s’hi hagués aplicat un 
cataplasma de mel. Té els ulls ben oberts, pensarosos.

—Tot bé? T’ajudo?
La Sònia se l’espolsa amb un gest de la mà i un frunzit de llavis. 

Ho té tot controlat, no trigaran a sopar. En Robert no sap si fer-li cas 
o no, però abaixa el cap i avança cap al bany, on només es renta la cara 
i s’acosta la tovallola al nas, que no fa cap olor coneguda. És una altra 
casa, allò. Obre els armariets i hi troba tot d’objectes que desconeix: 
una figureta de ceràmica d’una fada amb vareta, un cub de Rubik, un 
ventall amb el castell de Begur pintat. Al fons d’un calaix toca una capsa 
encetada de preservatius. No es pot estar de comprovar-ne la data.

Mentre ha sortit, l’Estel li ha fet un retrat. En Robert li’n dóna les 
gràcies efusivament, tot i que creu que l’ha dibuixat massa gras. Li ho 
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pregunta: «De debò em veus tan grassonet?». «Sí!», riu ella. «Per què no 
hi dibuixes la resta de la família?», demana en Robert amb un deix de 
súplica a la veu. «Així us tindré sempre amb mi quan torni a casa.» La 
Rosie s’aixeca i se’n va, com si amb allò l’hagués ofesa.

Les seues funcions de supervisor d’estacions de servei les pot dur a terme 
tranquil·lament sense moure’s gaire de l’àrea de l’Ebre, a l’edifici adja-
cent. Cada mes rep informes, extractes i factures que li ajuden a emetre 
valoracions, advertències i escriure altres informes. A voltes, però, li ve 
de gust explorar el terreny, sortir al camp, per observar el rendiment de 
les instal·lacions amb els seus propis ulls. No es disfressa, però sí que 
mira de passar desapercebut vestint extremament informal per no cridar 
l’atenció. Els seus empleats gairebé no el reconeixen amb una gorra i 
una samarreta de propaganda. En cas que algú arrufi el nas, diu que no 
s’amoïnin, que només està de pas.

De camí cap a Castelló, s’ha aturat a l’àrea del Vallès i ha demanat 
un americà i una flauta d’ibèric. Sempre s’asseu a una taula que tingui 
vistes a l’autopista, des d’on pugui espiar el personal i dissimular amb la 
vista perduda en el trànsit. De cara al públic, en aquell preludi de vespre 
de dissabte, només hi treballaven un noi colombià i una noia marroqui-
na. Ella portava un hijab ocre que li ha recordat un fulard que en el seu 
dia va regalar a la Bàrbara. En va presumir tota una tardor, malgrat que 
l’any següent no li va veure posat ni un sol cop. El noi no parava d’en-
viar missatgets pel mòbil i de fer-se burilles. Finestrejant, li ha semblat 
que avui l’escalèxtric dels carrils de sota no produiria gaires accidents. 
Un a un, els cotxes han començat a engegar els fars, il·luminant el cap-
vespre a canonades. Ell ha mogut la mà dins la butxaca del pantaló per 
comprovar que l’anell encara hi fos.

La Sònia porta vacil·lant una plata amb rodó de vedella i crema de cas-
tanyes. Encabat mastegaran una amanida ben cruixent; sempre després 
de la carn, com els francesos. No sap d’on ho han tret. La família devora 
els plats i no es fan gaires bromes ni hi ha puntades de peu sota la taula. 
En Sam, quan aconsegueix buidar les galtes, s’interessa pel futur dels 
peatges a Catalunya. «Segur que tu ho saps, això: els deixarem de pagar 
alguna vegada, a aquests malparits?» 
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