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MOTIUS PER FER-SE UN LÍFTING

Escriure contes sempre m’ha donat alegries. 
Als dotze o tretze anys vaig participar al concurs de la Co-

ca-Cola. Recordo que el tema obligat era La vivienda (en castellà: 
el dictador del monotesticle encara agonitzava) i vaig guanyar 
una càmera Kodak, que, per entendre’ns, era com l’smartphone 
dels setanta.

Als disset, vaig enviar un conte que es deia Txxxxxxx, 
txxxxxxxxxxxxxxx, tappppp, tappppp, bummmm bummmmm al 
Premi Lavinia, que convocava una modesta associació de veïns de 
Barcelona. Ho vaig fer perquè el jurat el presidia Quim Monzó 
i perquè el guanyador s’enduia una Olivetti Lettera 35, que, per 
entendre’ns, era l’iMac de 27 polzades dels setanta. Uau! Jo era de 
classe treballadora i no tenia màquina d’escriure (de fet, per pre-
sentar-m’hi vaig haver de fer servir la de la meva germana). Vaig 
guanyar i, a partir d’aquí, tot va ser bufar i fer ampolles. 

Tranquils: en aquest llibre no hi trobareu aquests dos contes. 
Lífting és un projecte que neix quan m’adono de tres coses:

1. La majoria de llibres de contes que he publicat ja han estat 
destruïts per les editorials, al·legant que ocupaven massa espai als 
magatzems. 
2. Alguns contes d’aquests llibres em continuen divertint. 
3. A una certa edat, mola publicar una antologia. Per al lector fidel 
és com recuperar sensacions del passat, i per al lector que encara 
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no et coneix és una certa garantia: vol dir que, en teoria, has escrit 
coses més dolentes. 

A Lífting hi ha contes extrets de vuit llibres. Individuals i col-
lectius. Des de La mosca al nas fins a Fora de sèrie. I també, com a 
extra bonus, hi he afegit dos contes inèdits, “Un senyor” i “Lífting”. 

L’únic criteri que he seguit per a la tria és que em vingués de 
gust que tu, lector, els llegeixis. Alguns, pocs, els he deixat com 
van sortir publicats el primer cop; d’altres, els he reescrit de dalt a 
baix. La majoria m’he limitat a retocar-los una mica. D’aquí ve el 
nom de Lífting. 

Ah! I em fa molta il·lusió que surti publicat als Quaderns de la 
Font del Cargol. Deu ser cosa del destí, perquè és com tancar un 
cercle. El primer conte, “Lletres”, va obtenir l’any 1981 el premi 
Arts i Lletres de Premià de Dalt. Encara recordo quan va sonar el 
telèfon i un dels membres del jurat em va dir, amb la seva veueta 
afònica habitual, que acabava de guanyar. 

Menteixo: era molt més que un membre del jurat. Era un mes-
tre, el moll de l’os del grup literari de la Font del Cargol, era un 
germà.

Era en Valeri. En Valerià Pujol. 
Si aquest llibre ha estat possible és gràcies a ell, que un dia em 

va enredar, com a tants d’altres, i em va dir que servia per escriure. 
Moltes gràcies, amic. Aquest llibre és per a tu. 
Espero que el disfruteu tots.

Pep Bras
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LA MOSCA AL NAS
(1985)
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11LÍFTING 

LLETRES

Al Francesc “Quico” Montserrat, 
perquè feia molt de fred aquella nit a la nevera.

1 de març
Benvolgut Pinilla,
Com vostè ja deu saber, l’església de Santa Maria del Mar té 

dues portes laterals d’una exquisida senzillesa, amb llinda i arqui-
voltes degradades, així com dos contraforts i dues torrelles d’angle 
que situen verticalment la façana occidental. Doncs bé: el dia que 
va començar tot, intentava prendre uns apunts al carbó del tercer 
pis d’una de les torretes laterals, més estret i ple d’obertures, quan 
va arribar-me una intensa aroma de roses acabades de tallar, pre-
cedida d’una noia que, per edat, podia ser la meva neta. Ni tan 
sols em va mirar, però tant se val: mentre s’allunyava, vaig sentir 
una mescla de nàusees i alegria, i ganes de plorar i de riure i de 
morir-me allí mateix i de besar-la i de tenir molts fills amb ella. 
M’havia enamorat. 

Ja sé què està pensant: deixar-se vèncer per una reacció química 
tan absurda com l’amor és impropi d’un home amb el meu bagatge 
cultural. I potser té raó. Però vostè no es trobava allí, i és inútil que 
intenti imaginar-se la cara d’àngel de la noia, el seu nas diminut, 
els llavis molsuts sense cap rastre de carmí, i, per què no hauria 
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12 PEP BRAS

de dir-ho?, els seus pits rodons, turgents, ni massa grans ni petits, 
sublims, desafiant-me sota la brusa transparent cordada fins al coll. 
Per intuir el xoc que vaig patir gràcies a aquella criatura prodigiosa, 
intenti recordar la primera vegada que va contemplar el Cap de 
noia de Vermeer i multipliqui per cent les sensacions que va tenir.

De vegades, ser ateu és un desavantatge. Si no, ara podria al·legar 
que els déus, sempre gelosos dels mortals beneïts per Afrodita, van 
fer que la noia desaparegués. Però la trista realitat és que vaig mal-
baratar uns segons recreant-me en l’èxtasi, com un idiota, i quan 
per fi em vaig decidir a seguir-la, ja era tard: havia arribat a dalt de 
tot del carrer i pujava a un taxi groc i negre. Groc, com el color que 
vestia Molière quan va morir. Negre, com el sinistre corb de Poe. 
Nevermore, vaig rumiar. Mai més tornaria a veure la Patrícia.

Vostè, amic Pinilla, es deu estar preguntant com és que sé el seu 
nom. No, no el seu. El d’ella. És molt senzill: l’endemà vaig retro-
bar-la només sortir de casa. Sí, bé, ara, en fred, m’adono que sem-
bla una d’aquelles pèssimes excuses argumentals de Holly wood 
per derivar del drama al happy end. Però li juro que és veritat! Jo 
havia passat la pitjor nit de la meva vida, estirat al llit, immòbil, 
mirant el blanc del sostre. Per primer cop em sentia sol i deprimit. 
Suposo que vaig agafar el son poc abans que sonés el despertador. 
No el vaig sentir. Em va despertar el telèfon. Era la senyoreta Her-
mínia, la secretària de la facultat: com cada dimecres, els cent vint 
alumnes d’Història de les Belles Arts, d’Altamira a Stockbridge 
(una aproximació crítica) m’esperaven a l’aula des de les nou. Eren 
dos quarts de deu en punt. A dos quarts i quatre minuts, dutxat, 
afaitat i vestit, baixava els graons de tres en tres i em precipitava al 
carrer, just a temps perquè ella, el meu amor, pogués trencar-me 
el nas d’un cop de colze.

—Oh, ho sento. M’he pensat que era un violador que volia vio-
lar-me —va dir, i fins i tot aquella redundància, pronunciada per la 
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13LÍFTING 

veu més dolça que jo havia sentit mai, va sonar justificable—. És que 
m’he apuntat a un curs d’autodefensa personal i tinc els reflexos molt 
supersensibles, ja m’ho diu el monitor. A més, està a punt de venir-me 
la regla i el ditxós queixal del seny no m’ha deixat dormir en tota la nit. 
Precisament, busco un dentista. M’han dit que en aquest carrer n’hi 
ha un de molt bo. Vostè no sabrà…? Però que tonta! Jo explicant-li la 
meva vida i vostè dessagnant-se. Em dic Patrícia. Es troba bé? 

Va fer una pausa per prendre aire, i al veure-la callada un altre 
cop vaig recordar que era la dona de la meva vida. Jo sabia que, en 
efecte, molt a prop hi havia la consulta del doctor Víctor Altuna. 
Vostè ja el deu conèixer, té fama de bon dentista, però també de 
consumat playboy. No em va costar gens imaginar-me la Patrícia 
estirada en una d’aquelles butaques-llit automàtiques, tan sensu-
als, oferint la boca ben oberta al seductor canalla. Vaig sentir que 
la gelosia em rosegava l’ànima.

—Soc jo! —vaig exclamar.
—Perdoni? —va dir ella, fent una ganyota molt graciosa.
—El dentista que busca. Servidor, Víctor Altuna. Si em fa el 

favor de seguir-me, em miraré el queixal amb molt de gust. Som-
hi. Visc aquí mateix. 

 Doncs bé: per increïble que sembli, la Patrícia em va seguir. 
És per això, amic meu, que em veig forçat a recórrer als seus 

consells professionals. M’imagino que un odontòleg veterà com 
vostè està acostumat a solucionar a distància problemes dels pa-
cients. Adjunto sis fotografies del queixal afectat. Li estaré molt 
agraït si em diu què he de fer.

Atentament,
(signatura il·legible)

PS: Podria suplicar-li una resposta ràpida? La Patrícia es desperta a 
intervals de cinc hores i aviat em quedaré sense Valiums. 
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14 PEP BRAS

19 de març
Senyor, 
No li he escrit abans perquè volia comprovar que les seves fotos 

no estaven trucades. Sàpiga que gràcies a elles tinc moltes possi-
bilitats de guanyar el Golden’s Teeth, el premi més important del 
món de l’odontologia. Però anem a pams: pel que fa al queixal 
del seny de la pacient, té una vulgar càries sense importància. Li 
recomano que buidi la zona afectada, procurant no practicar cap 
secció involuntària als canals radiculars. És dolorós. Adjunto bis-
turí i guants de làtex. 

I ara sí: el descobriment que el pot fer ric a vostè i famós a mi 
és que la seva amiga —Patrícia, crec que es diu— té una sola dent 
incisiva per cada mitja mandíbula: molt allargada, corbada i de 
creixement continu. Un home tan culte com vostè sabrà què vol 
dir això. Exacte: ens trobem davant d’una mutació única, de la 
primera criatura humana de la història amb dents de ratolí.

 Hi ha una forma ràpida de comprovar-ho: tots els rosegadors 
i ungulats tenen les molars i premolars proveïdes de crestes d’es-
malt separades per un ciment. Em segueix? Bé: rasqui l’esmalt de 
qualsevol molar de la pacient. Adjunto llima i croquis. Si a sota hi 
troba una altra capa de color gris-ciment, voldrà dir que tinc raó. 

A l’espera de notícies, 
Doctor J.D. Pinilla, odontòleg.

28 de març
Pinilla,
He demanat una segona opinió al doctor Víctor Altuna i m’ha 

confirmat el que ja suposava: les dents de la Patrícia, a més de ser 
tan perfectes com la resta de la seva anatomia, són normals. És 
vostè el que necessita atenció mèdica. De debò em considerava 
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15LÍFTING 

tan ingenu per fer servir la llima sense analitzar-la abans? Doncs 
sí, ho vaig fer. Confiava en vostè, comprèn? Els bons amics no 
envien instruments impregnats amb tres parts d’anhidritol i dues 
parts de glitàcid hormonal 34Z. Per cert: com va descobrir que la 
mescla era un potent desestabilitzador del sistema nerviós? Tant se 
val, no m’interessa.

Aniré al gra: fa cinc dies, deu hores i vint-i-dos minuts que vaig 
rascar amb molta cura una de les molars, la droga va penetrar a la 
sang pel nervi, la Patrícia va posar els ulls guenyos, va dirigir-me 
un insult que, com és lògic, em nego a reproduir, va agafar unes 
tisores de la cuina i d’aleshores ençà que em persegueix pel pis cri-
dant que Charles Manson li ordena matar-me. Molt bé. Fins aquí, 
tot ha sortit com vostè calculava. Ara, li exigeixo una explicació. 
Per què ha traït així la nostra amistat de fa tants anys? 

Atentament,
(signatura il·legible)

8 d’abril
Senyor,
Oi que té una boja a casa que intenta apunyalar-lo? Doncs dei-

xi d’enviar-me cartes i concentri’s a fugir, pesat. De debò vol saber 
per què vaig posar la droga a la llima? Perquè no puc més, fa set 
anys que intento fer-l’hi entendre: no el conec de res. És impossi-
ble que, com diu vostè, siguem amics de la infància perquè jo vaig 
viure en un pulmó d’acer fins als trenta-vuit anys. Ho entén ara, 
sonat de merda? No té cap sentit que m’escrigui dos, tres cops per 
setmana, explicant-me anècdotes —probablement inventades— 
de la seva vida, amb aquest estil pedant que el caracteritza. A mi 
què m’importen els seus coneixements sobre contraforts, arqui-
voltes, torrelles i collonades? Jo soc dentista, hòstia! Se me’n fot, 
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16 PEP BRAS

l’arquitectura. Mai l’hi he trobat la gràcia ni la utilitat. Recorda 
quan va passar allò dels dos avions i van caure les torres bessones? 
Doncs me’n vaig alegrar, perquè sabia que a vostè li agradaven. 
Imagini’s si l’odio. Ah! I jo també sé citar Poe: nevermore hauré de 
despertar-me a mitjanit preguntant-me: per què jo? Què li he fet? 

Esperant que tingui una mort ràpida,
Doctor J.D. Pinilla, odontòleg.

PS: crec que, al capdavall, haurà de resignar-se a morir sense saber 
per què. La meva infermera-recepcionista-dona de fer feines-se-
cretària acaba de confirmar-me l’augment de les despeses postals i 
he decidit no enviar la carta. Foti’s.  

Premi Arts i Lletres, 1981.
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17LÍFTING 

JO… VULL DIR… ELL

L’horòscop del diari era contundent: “Avui és un mal dia per als 
capricorns de desembre. Els convindria no sortir al carrer per no 
desafiar el destí.” Per desgràcia, jo no crec en els horòscops. 

A més, quedar-me a casa no era cap alternativa. Feia un mes es-
càs que havia trobat feina, després de passar-me tres anys a l’atur, 
i el meu nou cap, el senyor Martí, era una d’aquelles persones que 
et deixa les coses clares des del començament:

—Si algun cop decideix no venir a treballar pel motiu que si-
gui, no cal que torni. M’he explicat bé, Enric?

—Sí.
—Sí, què?
—Sí, senyor.
Així que, com cada matí, vaig besar les galtes de paper de vidre 

de la Lucie i vaig fer adeu amb la mà dreta al petit monstre que 
tots dos havíem engendrat, cinc anys abans. El Nicolàs em va mi-
rar amb “aquell” somriure seu, tan peculiar. Em vaig prometre a 
mi mateix que el canviaria de psicòleg. 

La feina era tan a prop de casa que sempre hi anava fent un 
passeig. A la primera cantonada, el semàfor de vianants es va posar 
verd. Vaig fer una passa endavant.

El de la moto devia anar distret.
Passaven de les onze quan vaig sortir de l’ambulatori. Quatre 

punts al nas, cap os trencat, lesions internes descartades, res greu. 
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18 PEP BRAS

No vaig molestar-me a trucar a la feina, sabia que l’havia perduda, 
així que vaig ficar-me en un bar i vaig anar bevent una cervesa 
darrere una altra mentre buscava ofertes laborals al diari. Quan 
van ser les dues, em vaig dirigir cap a casa. 

La Lucie havia deixat la nota damunt el moble de l’entrada, 
perquè la veiés només obrir la porta: 

Enric,
Ha trucat el senyor Martí i m’ha dit que no t’has presentat a 

la feina. No vull saber per què, no cal que em truquis. T’estimo, 
però ets i seràs sempre un pobre desgraciat. I no puc més. M’he 
cansat de tenir-te a prop meu. Me’n torno a viure amb la mare i 
m’enduc el Nico amb mi. Dubto que el trobis gaire a faltar, per-
què encara has estat pitjor pare que marit.

Amb amor,
L.

Les males notícies sempre m’han fet tenir gana, així que, abans 
de reflexionar sobre què calia fer amb la meva vida, em vaig pre-
parar una truita de tres ous. 

Hauria d’haver comprovat la data de caducitat.
Em va atendre el mateix metge que m’havia cosit el nas. Men-

tre em feia el rentat d’estómac va tractar-me amb una certa fami-
liaritat. 

—El Barça bé aquest any, eh?
—Psè.
Mentre un taxi em duia de tornada a casa, vaig rumiar: sort 

que ja s’acaba el dia. La llum i l’escalfor de les flames m’arribà 
tres cantonades abans. Era un incendi espectacular. Centenars de 
persones encerclaven la que havia estat casa meva. 

No em vaig quedar a mirar con les flames l’anaven consumint. 
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19LÍFTING 

Acabava de comprendre que era inútil continuar lluitant contra 
el destí.

Només em quedava una sortida.

•••••

El cantilever o pont de contrapès és una de les solucions més inte-
ressants adoptades pels arquitectes en el tram recte. El seu principi 
fonamental és l’equilibri, de forma que el pes total del material 
d’acer que el compon es redueix considerablement fent que les 
estructures principals no es recolzin en els extrems, sinó en un 
calculat fonament sobre les piles centrals. 

No es pot dir que el pont de la vila s’assemblés en res al Firth of 
Forth d’Escòcia, però vaig suposar que, llançant-me de cap des de 
dalt, aconseguiria el meu objectiu sense problemes. 

Ja tenia una cama i mig cos penjant al buit quan, de sobte, va 
bufar un vent molt fort i, per davant meu, va passar voleiant un 
full de diari. Vaig atrapar-lo per instint. Era la secció d’anuncis. 
N’hi havia un, destacat amb un requadre, que em cridà l’atenció: 

Desesperat? No suporta les angoixes de la vida quotidiana? 
Nosaltres tenim la solució. Farem que un doble li resolgui 
els seus problemes. Truqui’ns ja. Té una nova vida al seu 
abast.

Quan vaig travessar la porta de les oficines em sentia ple de 
reticències, perquè sempre havia cregut que allò dels dobles era un 
invent literari. Vaig confessar-li-ho a l’empleat que em va atendre, 
i ell es va posar a riure.

—És normal que desconfiï —va dir—. La gent del carrer no 
està ben informada. Però sàpiga que, segons els darrers càlculs 
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20 PEP BRAS

d’alguns premis Nobel, existeixen més de dos-cents clònics de ca-
dascun de nosaltres. 

—Vol dir que hi ha dos-cents homes iguals que jo?
—Tirant curt. I parlo només del món occidental. Segurament 

a la Xina són molts més. I no soc racista.
 Va assegurar-me que els dobles de la seva agència, a més de còpies 

exactes dels clients, eren “professionals”. En uns dies, el doble capta-
ria els meus trets característics: oscil·lacions de veu, gestos, reaccions, 
etc., de forma que ni els familiars més propers s’adonarien del canvi.

Els tractes eren ben senzills. Jo els pagava una determinada 
quantitat i ells em cedien el doble durant mig any. Era el temps 
mínim que un programa d’ordinador havia establert perquè el do-
ble pogués recuperar el meu treball, la casa i la família. Un cop 
aconseguit, tornaríem a canviar els papers. 

Vaig córrer a signar els documents. L’empleat va marcar sis nú-
meros de telèfon. 

—Seran cinc minuts —va dir.
Cinc minuts després, em va faltar poc per desmaiar-me. I és 

que mentre grinyolaven les frontisses de la porta, vaig entrar jo. 
M’havia afaitat a navalla (cosa inusual en mi) i anava perfumat 
amb una colònia cara. Portava un vestit de tres peces impecable, 
amb una corbata que feia conjunt amb el mocador, i unes sabates 
Oxford tan lluentes que, per mirar-les, havies d’aclucar una mica 
els ulls. 

—Encantat —va dir—. Soc l’Enric.
—J-j-jo també —vaig quequejar sense deixar de mirar-lo bo-

cabadat.
—Ja ho sé.
És clar que ho sabia. Era la mena de persones que ho saben tot, 

la mena de persones que, des del primer moment, irradien perfec-
ció. Era com la versió triomfadora de mi mateix. 
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21LÍFTING 

—Necessito la teva documentació —em va dir—. Tota. I molt 
important: no intentis establir contacte amb mi. Mai. Jo t’avisaré 
quan hagi acabat la feina. Entesos?

—Sí senyor.
Abans d’acomiadar-nos vaig adonar-me que el meu altre jo ja 

havia assimilat tots els meus tics característics. Com el d’humi-
tejar-me els llavis amb la punta de la llengua cada cop que estic 
nerviós. 

Vaig passar-ho molt malament els següents dies. Tenia un mal-
son recurrent en què em veia caminant per un passadís molt fosc 
ple de miralls. De sobte, apareixien centenars d’éssers iguals que jo 
que treien un ganivet i començaven a perseguir-me. Quan aconse-
guia despistar-los, em contemplava en un dels miralls i descobria 
que jo no era jo, sinó la Lucie. 

Ja hauran comprès que encara l’estimava. N’hi va haver prou 
amb una setmana de solitud per adonar-me’n. Quan em creuava 
pel carrer amb alguna dona que s’hi assemblava, el cor em batega-
va com una esponja plena de granotes, i havia de córrer a comprar 
un collaret i regalar-l’hi. Era una vida insostenible. 

Fins al cap de dos mesos no vaig decidir-me a tornar a l’agèn-
cia. Recordo que em va sorprendre que les oficines seguissin allí, 
perquè havia començat a creure que tot era fruit de la meva ima-
ginació. Per desgràcia, no va ser així. Va aparèixer l’empleat que 
m’havia atès i va dir-me:

—Felicitats, Enric! El client acaba de trucar-nos. Diu que la 
teva actuació ha estat immillorable. Jo mateix recomanaré que 
t’apugin el sou.

Per anar al gra: el doble me l’havia jugada, jo no podia pro-
var-ho i ell seguiria ocupant el meu lloc la resta de la seva vida. I 
com que la meva situació econòmica era desesperada, vaig decidir 
seguir el joc i treballar a l’agència. 
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Va anar passant el temps, i era evident que el meu doble sabia 
fer les coses. No hi havia dia que no sortís a les notícies. Va co-
mençar guanyant premis, fent conferències, assessorant líders. Al 
cap d’un any, era un dels més ferms candidats a la presidència del 
govern. 

Un bon dia vaig acostar-me al lloc on hi havia hagut la nostra 
casa. Ara hi havia un esplèndid xalet avantguardista, tot cristall 
i acer. Vaig comprar un aparell d’espionatge en uns xinos i vaig 
estar enfocant dia i nit fins que el vaig veure. 

Jo… vull dir… ell, s’havia engreixat una mica. Vestia un qui-
mono groc, d’aquells tan bonics, fet a mà, i fumava en pipa. Això 
últim em va irritar. Jo no havia tingut mai aquells vicis. Vaig de-
cantar la mirada. La Lucie també hi era, i estava encisadora. Com 
mai. Duia un meravellós vestit vermell escotat sense espatlles per 
anar per casa i parlava en un to exquisidament erudit de les influ-
ències de Caravaggio en les tècniques pictòriques del barroc espa-
nyol. Em va bastar aquella ullada a distància per veure que jo no 
hi pintava res, allí. La Lucie era molt més feliç amb l’impostor del 
quimono. Fins i tot el Nicolàs, que jugava en un racó, semblava 
un altre… Era… com ho diria… més humà. Recordo que, quan 
tocava el dos d’allí, el cor se m’anava tornant petit. Potser per això 
vaig patir aquell infart. 

El metge que em va atendre a urgències era el de sempre. 
—El Barça bé aquest any, eh?
Vaig intentar dir “psè”, però amb la mascareta d’oxigen no po-

dia. 
Va ser a la sortida de l’hospital que vaig tenir una idea. Més 

que això: un pressentiment, una revelació. Aquella nit vaig forçar 
la porta d’entrada de les oficines de l’agència de dobles i em vaig 
dirigir als arxivadors. 
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El sistema de classificació de l’agència era força complicat, de 
manera que quan vaig trobar la fitxa que buscava el sol d’un nou 
dia ja començava a escolar-se a través de les persianes. 

Vaig fer un llarg sospir i vaig contemplar la fitxa.
A l’angle superior hi havia la seva foto: una noia d’uns trenta 

anys, amb els cabells curts com un raspall. Semblava mirar-me. 
Era igual que la Lucie, exceptuant un detall. A la fitxa s’esmentava 
que, abans de pertànyer a l’agència, havia estat model de vestits 
sense espatlla i professora d’història de la pintura barroca espa-
nyola. 

Quan abandonava l’oficina, vaig tenir un fugaç pensament pel 
pobre Nicolàs. Ben mirat, ni ell es mereixia viure d’aquella ma-
nera. 

Premi Just Manuel Casero, 1981.
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