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MARE DE DéU DE LA CLOSCA

Tant se val en quin lloc del món siguis: la música de festa major 
esvaint-se darrere teu mentre vas a dormir la mona sempre reconforta. 
En poblacions costaneres, a més a més, sempre hi ha l’opció assenyada 
de fer marrada i encaminar-se cap a la platja. De lluny, el xiulet dels 
coets extraviats se sincronitza amb el zum-zum del cap botit i fan gai-
rebé agradable el fet de deixar caure el pes mort del cos esgotat a la sor-
ra. Quatre onades mandroses llepant-te els peus i un parell de bufades 
marines a les temples fan la resta; el món torna a agafar aquella forma 
de ceba escalivada i es queda llest per tornar a ser pelat. Tot seguit és 
probable notar certa pruïja a la carn d’olla, de les que agraeixen haver 
agafat la mona en companyia i haver deixat caure dos cossos a la sorra 
en comptes d’un, però que, en cas contrari, inviten a l’exploració solip-
sista de la duresa de la matèria de què estan fets els somnis. 

La ceba comença a desprendre l’olor fumada de la brasa que torra les 
ànimes, que es confon amb les bafarades endutes per la brisa del porro 
que una colla d’adolescents es rulen enllà, lluny i fent veure que s’ama-
guen, a la punta de l’espigó. Es recompon el sistema d’arxius i el fil dels 
esdeveniments: migdiada suosa, lleganyes esbandides a cop de xampú, 
camisa de fil, cervesa de la nevera, tanda a l’ascensor, cel rogenc de l’ho-
rabaixa, cervesa de taula de plàstic, xafogor condensada als palmells i als 
plecs de l’entrecuix, cervesa artesana de bar amb ínfules, musclos mal 
afaitats que a començaments d’estiu fan pensar en l’històric de diarrees, 
vi blanc —en altres temps afruitat i avui floral, amb tocs làctics—, pa-
tates braves, vi blanc —segona o tercera ampolla—, popets amb ceba, 
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10 Miquel Bonet Pinyol

cafè amb gel. Xupito de whisky dolent, de malta si vas al xiringuito que 
et coneixen, passeig indolent esquivant somriures sol·lícits amb ganes 
de repetir la conversa habitual de cada any per aquestes dates, gintònic, 
“enguany fa més calor”, gintònic, “sembla que hi ha menys russos i 
que tornen els francesos”, glop de cubata abandonat, “les platges estan 
plenes però no gasten un duro”. Qualsevol beguda de franc contingut 
alcohòlic, una tronada baixant d’entre la frau de les muntanyes, mig 
pollastre, algun record escadusser d’infància i cançons d’altres èpoques 
cremant a la gola resseca pel tabac. 

Sempre hi ha un tractor allisant els excessos diürns dels banyistes que 
t’escampa la sonsònia i fa que et posis dret, potser ara ja sense tentinejar. 
és el moment de fer l’heroic pas endavant, cap a l’aigua. Amb prudèn-
cia, deixant-se lliscar per la superfície sense arribar a estendre els mús-
culs del tot. Tres braçades curtes i una de llarga, girar-se i contemplar 
astorat la modèstia espatarrant de l’skyline del poble, formes dibuixades 
al fons de pantalla que s’obliden amb massa facilitat. En altres temps, 
surant indolent en l’aigua negra, creies que tot ho dominaves i que la 
ingravidesa era una talaia; altres temps quan la marea arrossegava bosses 
de plàstic, algues podrides i condons mal lligats cap a la riba, i el reflux 
t’estirava cap dins, cap fora. Ara tot és net, desert i encerat, d’una poli-
desa insana. Surant indolent en la mateixa aigua negra, només detectes 
dues presències fenomenals en el buit on estàs en suspens: un neguit pe-
sant que notes com neda arremolinat sota els peus, insòlit i, encara més 
desassossegant, el mateix cos que a cada onada s’acosta més a la platja, 
endut com una marededéu naufragada i restituïda pel mar.

En tornar a tocar a terra, les cames balbes i els sons tribals de patxan-
ga altre cop apreciables, ho veus. Una forma arrodonida i trencada, com 
un tros de casc esberlat de catamarà, d’un vori lluent i lunar. N’apartes 
dos grapats de sorra amb cura arqueològica. Et sembla una esfera, una 
closca d’ou amb un forat de vores dentades amb violència. La mida des-
comunal de l’artefacte, però, no té cap mena de trellat, en aquesta costa 
de coses petites. Necessites una conclusió tan urgent com un matalàs 
per a la ressaca: són altres temps però el mar restitueix sempre el que 
li dónes. Deixa-ho caure al llit rodó, ara, això faràs, i prescindiràs de 
l’última imatge de la nit. Una ungla esmaltada i un artell anellat, jaient 
en pau dins de l’ou.
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PETITA CALIFòRNIA

No vull haver de dir que jo ja ho vaig dir. Des que tinc consciència, 
al meu poble tot s’ha volgut petit. Un passeget i una riera, una plat-
geta i poca gent. Un campanar i quatre barquetes. Un món minúscul 
per no haver d’eixamplar l’esperit i poder anar a comprar el pa a peu. 
Dos forns, per allò de les connivències familiars i dues farmàcies, però 
només per garantir les guàrdies dels diumenges. Una ermita mesurada 
i una marededéu per als impossibles. Una pineda on es feien rovellons i 
una taverna ben proveïda per a les bandositats. Que tot cabés en una 
capsa de nines per fer-se la il·lusió que així, potser, tot seria per sempre, 
incommovible. I perquè ningú no se’n pogués escapar mai, també. 

I tanmateix aquesta imatge bucòlica solidificada pels anys i el contu-
berni de la mediterraneïtat tenia un problema: era falsa. En lloc de veure 
un poblet escarpat de la Riviera o de la Costa Brava, fet de miniatures i 
nissagues eternes, jo hi veia trenta quilòmetres infinits de costa envoltats 
de quaranta serralades capricioses, urbanitzacions desballestades i nuclis 
dispersos, gent vinguda de mig Europa i bars, molts bars. Un rerepaís 
peculiar, confegit a parts iguals per vinyes i vicis —veritables hubs logís-
tics del tràfic de drogues, casinos, ports industrials plens de contenidors 
de materials confiscables— i, per sobre de tot, turistes, molts turistes de 
caravana i espardenya. Fins i tot una frontera, localitzada en un punt 
difús, que va anar filtrant a poc a poc però amb una eficiència de corc, 
sudistes d’encara més al sud i ponentins d’encara més a ponent al teixit 
social de la vila. D’entre aquests que, tot i seguir la veta als oriünds, no 
es van creure mai la falòrnia de la petitesa, van sorgir veritables factò-
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12 Miquel Bonet Pinyol

tums locals, constructors i hotelers que en pocs anys van conformar un 
escenari més coherent amb la disposició natural del paisatge. 

Gent de fora, van voler omplir-ho tot de gent de fora i a fe de déu 
que ho van aconseguir; sense escatimar en res, els camins van conver-
tir-se en amples vials, les rieres en avingudes llustroses i el passeig es va 
veure envaït de palmeres, biquinis i surfistes. A mi, però, la grandesa em 
va agafar a pas canviat. Quan vaig adonar-me que l’entorn no s’avenia 
amb el relat que se’n feia, vaig prendre la determinació d’allunyar-me’n 
i buscar un lloc d’horitzons més realistes i de mirades menys condes-
cendents. Vaig llegir no sé on que tan bon punt el món és pensat de bell 
nou, ja mai més s’afigura igual. Una aplicació pràctica d’aquest principi 
és, per exemple, la fal·làcia d’“el porno no és real”: un cop vistes, certes 
maniobres esdevenen clarament palpables i tangibles. Com en una pel-
lícula, jo vaig gosar poder veure’m fora d’aquell podrimener i, per tant, 
no em va ser gaire difícil sortir-me’n. En poc temps vaig estar instal·lat, 
posem per cas, a Califòrnia. Però el viatger que fuig tard o d’hora ha de 
tornar —es veu.
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UNA jORNADA PERFECTA

I vaig tornar, efectivament, amb la cua entre cames. Un seguit de 
desafortunades circumstàncies van provocar que la meva subsistència es 
veiés altre cop estretament vinculada al negoci familiar. A l’exili hi vaig 
deixar, a grans trets, dues coses: juanita —una xicana amb un bombo— 
i una quantitat de deutes només assumible amb una elegant omissió 
de responsabilitats per incompareixença. En contrapartida, d’Amèrica 
me’n vaig endur un do per a la paraula, el màrqueting i el corporati-
visme naïf que el meu oncle Quim Franch —al capdavant del càtering 
Germans Franch— no va dubtar en usar malèvolament per inscriure 
l’empresa en les I jornades Gastronòmiques de l’Escórpora del poble i 
intentar inveterar-se en el cafarnaüm de la restauració local. El fet que 
em cedís un apartament dels seus —“i pensa que deixo de cobrar els tres 
mil euros de lloguer que en trec cada estiu”— va complicar qualsevol 
intent de negativa. A les deu del matí, doncs, amb només un entrepà de 
botifarra i dos carajillos, em vaig veure envoltat d’un curiós parament 
a la platja de la Cura: una taula llarga d’esquena al mar envoltada de 
cadires de tisora d’aplec sardanista i un empostissadet que semblava que 
en qualsevol moment havia d’acollir un regidor de cultura oficiant un 
casament civil, invocant els déus olímpics, el viatge a Ítaca, l’amor etern 
i la sana displicència conjugal. 

Germans Franch va fornir l’acte de canapès d’ou dur i surimi ratllat i 
d’una quantitat apreciable de cava de gamma mitjana molt celebrat pels 
sommeliers dels millors restaurants del poble i pels càrrecs polítics de 
l’Ajuntament. A les onze, el fil blanc de les camises i els vestits comença-
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14 Miquel Bonet Pinyol

va a mostrar la bellesa de l’arruga i, contra el que es podia esperar, el re-
gidor de cultura va accedir a la tarima per presentar l’homenatge que els 
convilatans dedicaven a l’escórpora, un peix que, segons ens va explicar, 
representava el tarannà rocós però substanciós de la nostra tradició pes-
cadora, entre altres teories genètiques redactades amb marítima perícia 
i florida retòrica pel seu secretari de premsa. En petit comitè, més tard i 
havent ingerit incomptables copetes de cava, em va confessar que la tria 
s’havia produït gairebé per eliminació, i que si “sempre anem tard”, que 
si “mira els de Canistrell, fa deu anys que es fan d’or traient-se de sobre 
els excedents de calamar o els de La Donja de Mar que enxufen tots els 
sorells als gastroturistes confiats” i que els d’allà fan això, i els de més 
enllà d’allò. En resum, va dir, no quedaven més bèsties lliures a la mar 
per muntar un tinglado d’aquests que ha d’organitzar tota vila marinera 
que no vulgui perdre pistonada. 

A quarts d’una, amb només l’entrepà de botifarra, quilo i mig de ca-
napès —que anava endrapant en revolades impenitents perquè semblés 
que la teca es consumia amb alegria— i ampolla i mitja de cava, era 
lògic que tingués l’estómac als peus i em vaig fer convidar a dinar per 
Pere Port, xef reputat i únic ostentador d’estrella Michelin del munici-
pi, internacionalment cèlebre per l’art culinària dels seus pescadors. A 
canvi, només vaig haver d’aguantar un vermut de dolçor fastigosa, cinc 
olives arbequines i una diatriba de tres quarts d’hora en què Port es va 
cagar, de manera ordenada i meticulosa, en tots i cadascun dels revin-
guts ideòlegs de l’escorporativisme perquè, un moment…
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SCorpaeNa porCuS

L’escórpora és una espècie amb el cos gruixut, més o menys com-
primit i el cap gros amb espines verinoses. Els ulls són grossos. La boca 
és ampla, obliqua, terminal, amb petites dents fines. Presenta, com a 
mecanisme de defensa, unes espines verinoses localitzades a les aletes 
dorsal, anal, ventrals i als opercles. Té una coloració críptica que l’ajuda 
a confondre’s amb el fons. La seva mida màxima és de vint-i-cinc cen-
tímetres. és una espècie territorial i solitària. Es queda quieta sobre 
les roques per no ser vista. és bàsicament activa durant el crepuscle. 
S’alimenta de crustacis i peixos petits. Aquest caçador espera immòbil 
a l’aguait, tan aviat com descobreix una presa salta cap endavant de 
forma instantània i l’aspira amb el seu gran musell. La seva reproducció 
és ovípara. La femella pon els ous tancant-los en una massa transparent 
i mucosa, a l’estiu, entre juliol i agost.

Retinguem-ho. I que a l’hora de cuinar-la, la preeminència de l’es-
pina en limita el receptari de manera dramàtica —em va explicar Pere 
Port.
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UNA jORNADA PERFECTA (REPRISE)

Li devia caure en gràcia, perquè em va deixar dinar els cinc plats, 
prepostres, postres i petit fours de rigor a la taula VIP que tenia parada 
a la cuina per fer la gara-gara als crítics gastronòmics, els quals, malgrat 
camuflar-se mitjançant la seva habitual coloració críptica, eren detec-
tats amb jocosa facilitat per un depredador experimentat com Port. 

Abans dels licors i digestius, em va acompanyar fins a un petit ca-
merino de la rebotiga. Ell el tenia batejat com a el racó de crear però em 
va treure una mandanga de primera i em va invitar a avaluar-ne unes 
ratllotes generoses. No vaig gosar preguntar-li què hi havia de cert en els 
rumors intensos que afirmaven que, durant els anys que vaig ser fora, 
havien enxampat la barca pròpia que fornia de peix Cal Port entrant 
material amagat sota les caixes de sardines i seitons. Segons la brama, 
hauria pactat una mena d’arrest domiciliari mig voluntari, per evitar 
una condemna més severa. Als que el vam conèixer de jove poc ens 
hauria sorprès. Durant una temporada, més o menys llarga depenent de 
la versió, Pere Port dormia a la presó i era escortat al restaurant de bon 
matí, d’on no en podia sortir si no era amb permís explícit del jutge. 
No li vaig preguntar res i, al mateix temps, li notava en el capteniment 
que ell tampoc no em gosava interrogar sobre la meva repatriació for-
çada. Posaria la mà al foc que al poble se’n devia parlar, i ara no vindré 
jo a negar-ho, de manera anàloga a la coneguda com a Operació Port 
—amb un desplegament de la guàrdia costanera i un decomís milionari 
que havien de ser recordats durant generacions.
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18 Miquel Bonet Pinyol

En aquesta situació d’empat tècnic i incipient companyonia, ens 
vam enfrontar a la gentussa del gremi que, un cop acabats els serveis 
del migdia, va fer cap a Cal Port amb un memorial de greuges i una 
exigència dirigida al Pere: que com a buc insígnia del sector garantís el 
proveïment d’escórpores als restaurants. No podia ser que el Patronat 
de Turisme es tirés a la piscina amb una martingala així sense tenir en 
compte que les captures del peixot en qüestió a la llotja eren tradici-
onalment exigües i enguany directament inexistents. En això tots els 
pescadors estaven d’acord; fins a moltes milles mar endins ni les xarxes 
d’arrossegament ni les barques de llum no aconseguien pescar res. La 
platja era un erm i qualsevol intent d’agafar peix de roca era una com-
pleta pèrdua de temps i gasoil. De les propostes que es van acordar per 
traslladar-les a l’autoritat competent, la que va concitar més quòrum es 
basava en el senzill pla d’empresa de rastrejar les llotges del Mediterrani 
i fer-se amb totes les escórpores disponibles. Ricard Borredà, antic pes-
cador —reciclat en cuiner quan va perdre la barca jugant al pòquer en 
un reservat, el dia que inauguraven el casino veí de Vilafarta—, conegut 
popularment com a Cervero, va rebre una ovació considerable en traçar 
aquesta estratègia corporativa i, entre “amunts i crits” i brindis i “que-
dem aixins”, van desfilar a poc a poc cap a les llodrigueres respectives. 

ja devien ser les cinc quan em vaig acomiadar del Pere. Em disposava 
a covar l’excés de Tomatin amb una migdiada que volia reparadora i que 
es va convertir en un mar de suor i angoixa esquitxat per visions tòrrides 
de juanita. Sort que me’n van treure la Cinta i la colla de l’institut a base 
d’insistents missatges de mòbil que prometien una nit de festa major 
de retrobament i vici a parts iguals. Després van venir els musclos, el vi 
blanc, la platja i tot allò d’abans i, en fi, tot allò d’abans.

El dia de l'escórpora (tripa).indd   18 23/01/15   09:11



19

jUANITA A BEAChFRONT DRIVE

Al cap d’uns anys de vagar per la Costa Oest tot alternant trafi-
ques i conxorxes, vaig conèixer juanita. La família li havia fonamentat 
un futur esplèndid invertint en un club de platja que en el temps que 
m’hi vaig passar estava increïblement in. Els vaig oferir una assessoria 
de tapes del vell món que va ser rebuda de la mateixa manera increïble, 
retribuint-me amb el càrrec de relacions públiques del garito i amb un 
fantàstic apartament a Solana Beach, des d’on gaudíem d’unes encara 
més increïbles postes de sol al Pacífic. 

Era tot tan increïble que caldrà fer honor a la veritat: la responsabi-
litat de la meva molt ben pagada jornada laboral de dotze hores setma-
nals i de l’extra de l’allotjament es devia al senyor Schwartzmann, un 
austríac provecte que havia importat des de feia més de quaranta anys, 
mig per nostàlgia mig per la convicció abstracta que sense (ells) no es 
podia fer una Kartoffelsalat com déu mana, uns cogombres agredolços 
d’una mida i tessitura tàctil molt adequades per a les característiques 
morfològiques dels orificis lúbrics de juanita. A més a més, vaig pro-
piciar que el senyor Schwartzmann em portés uns bidons d’oli d’olives 
mil·lenàries de la pàtria, mig per nostàlgia mig per la convicció que era 
la millor substància per untar els cogombres i satisfer l’afició vegetal de 
juanita per les delicatessen exòtiques. 

A base de molta experimentació, vam convenir que la combinació 
més agradable era una doble penetració executada —en un sofà d’estil 
colonial, entapissat amb un gust europeu insòlit, que teníem encarat al 
mar— a l’uníson pels amics cogombres per la via reglamentària i per mi 
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mateix atacant la rebotiga, amb profusió general d’oli mediterrani en 
tots els sectors. Que jo em mostrés tan sensible en la seva conversió al 
veganisme, més encara quan els seus pares i germans no podien enten-
dre el sobtat fàstic —li giraven la cara i tot— que de cop i volta li havia 
agafat a les tradicionals barbacoes familiars, va fer que se m’enamorés 
perdudament. he d’admetre que, poc o molt, després d’uns anys de 
solitud i desarrelament que començaven a corsecar-me, m’era difícil no 
correspondre a una vida tan fàcil i plena. 

Aquells dies transcorrent amb greixosa harmonia només havien de 
trencar-se quan jimmy, el germà petit de juanita, va tornar de la univer-
sitat amb un títol d’economia o d’emprenedoria o una merda d’aquestes 
i un gavadal d’idees malicioses d’expansió del negoci que van inflar el 
cap de son pare. El primer que van fer va ser una auditoria per calcular 
el capital amb què comptàvem i no sé com jimmy va adonar-se que les 
factures de l’oli i els cogombres del senyor Schwartzmann pujaven a una 
quantitat de dòlars suficient per fer entrar en borsa tota la producció 
d’oli andalús d’un any sencer. La pura veritat és que no n’era conscient, 
de la magnitud del desfalc, només necessitava una mica de finançament 
suplementari per fer front a un tema a petita escala, però molt lucratiu, 
que se m’havia posat a tir gràcies a un col·lega de Tijuana. Per molt que 
juanita va mirar de posar pau i fer de mitjancera apel·lant als serveis 
prestats —i a una prova d’embaràs que es va treure de sota la màniga—, 
son pare, però, que per un estrany escrúpol es va molestar per haver 
vinculat al narcotràfic la comptabilitat de l’empresa que li havia costat 
tota una vida d’esforços, no atenia a raons i em volia fer la pell. 

L’endemà em vaig submergir silenciosament i vaig desaparèixer de 
les aigües oceàniques. Ni l’aleta se’m va veure.
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