


Col·lecció Narrativa - 82

Francesc Macià i Barrado

LLAVORS EN AQUELL 
PRECÍS INSTANT

ARA MATEIX
 

Llavors en aquell mateix instant.indd   1 24/09/12   18:53



 

Aquell que diuen que sóc
i es lleva cada matí amb gairebé el mateix 
mal humor que jo m’aixeco del llit cada matí, 
que es passeja rumiant per la mateixa herba verda 
del parc per on tinc l’habitud de passejar rumiant
i es mira embadalit el paisatge que l’acull i el desborda 
amb els mateixos ulls encantats que jo me’l miro badant,
que es desviu per viure la vida amb la mateixa 
intensitat que jo em desvisc per viure la meva,
que es desvetlla cada nit a l’encalç del mateix
mot entremaliat i rebec que cada nit em desvetlla
i es vana d’escriure a rajaploma els poemes 
que jo escric amb la inseguretat d’un principiant,
que és un solitari ximplet i tocat de l’ala 
que viu al meu món com si fos el seu,
sóc realment jo o no el sóc?
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Aquell que diuen que sóc
i s’ho creu i es fa dir pel meu nom
i diu que pensa en tu com de segur que sap que et penso
i diu que t’estima com de segur que sap que t’estimo
i diu que s’aïlla de tot per poder estar al teu costat
com de segur que sap que m’aïllo de tot per poder   
   estar al teu costat
i diu que t’escriu quan no hi ets
com de segur que sap que t’escric quan no hi ets
quan no hi sóc quan no hi som quan un silenci ens
   allunya,
sóc realment jo o no el sóc?

Aquell que diuen que sóc
que existeix sense existir
i és algú que no és ningú
m’esborra del mapa com si esborrés 
amb un drap les guixades d’una pissarra
i qüestiona la meva existència:
Si aquell que diuen que sóc
és algú que no és ningú, 
jo qui sóc?
I si existeix sense existir, 
existeixo, jo?
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ANÍS DEL MONO

EL CAFÈ HA ESTAT CURT i el temps ha passat 
volant. El temps sempre passa volant quan t’amanyaguen 
paraules manyagues. Demà no et veuré i demà passat en-
cara seràs més lluny. Quants dies són dos dies?: una set-
mana, potser?, deu dies?, un any?, deu anys?, cent anys? 
Uf! Me n’aniré al bar, faré un cafè, fumaré una cigarreta, 
llegiré les etiquetes de les ampolles que hi ha a l’altra ban-
da del taulell: Mascaró, Torres 5, Torres 10, Carlos III, 
Marie Brizard, Baileys, Cutty Sark, Anís del Mono. Anís 
del Mono!, pensaré divertit i nostàlgic guaitant el mico 
barbut de cua llarga de l’etiqueta de sempre de l’ampolla 
d’Anís del Mono de tota la vida. Sense tu sóc un mico, 
pensaré pensant en tu, només un mico barbut de cua llar-
ga, pensaré. Faré un altre cafè. Miraré la porta per si de 
cas s’obre i apareixes i somrius i hola amor meu! Faré un 
altre cafè. Fotré el camp. Et trobaré a faltar.
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 86

ME’N VAIG RECORDAR mentre estripava la bos-
seta del sucre, mentre abocava el sucre al cafè, mentre el 
remenava. Vaig demanar un paper i un llapis. Vaig ru-
miar una estona. Vaig escriure una mica: si de veritat fos 
veritat tot allò que diuen els filòsofs, els poetes i els can-
tants de rock’n’roll, i fos veritat per exemple que la vida és 
un cabdell que algú va enredar, i fos veritat a més a més 
que la vida és allò que passa mentre estem atrafegats fent 
altres coses, i fos veritat encara que la vida és allò que no 
sé com dir però que ens remou els sentits i ens sacseja 
els sentiments i ens pertorba l’ànim i ens batzaqueja el 
cor i ens pessigolleja la punta dels dits i se’ns escapa com 
anguila de les mans, et diria de la manera més corrent i 
senzilla tot allò que no sap cap savi pensador, cap lletrafe-
rit, ni cap music: que la vida ets tu, i després de dir-t’ho, 
gairebé a l’acte, afegiria: quina sort! I si de veritat fos ve-
ritat que no és veritat tot allò que diuen els filòsofs, els 
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poetes i els cantants de rock’n’roll, també t’ho diria, què 
punyeta!, també t’ho diria! Em vaig beure el cafè d’un 
glop. Una goteta desobedient i altiva, la mateixa maleïda 
goteta desobedient i altiva de cada dia, em sobreeixí per la 
comissura dels llavis i se’m va fer una llàntia al pullòver de 
la mida d’una fitxa de parxís. Me’n vaig anar cap a casa. 
Mira, li vaig dir mostrant-li la llàntia. Una fitxa de par-
xís!, li vaig dir. Tu sí que…, digué. Li vaig fer dos petons. 
Em va fer dos petons. A la saleta li vaig donar el paper. 
Ens vam asseure a la taula-braser. Es posà les ulleres. Llegí 
a poc a poquet. Llegí a poc a poquet una altra vegada. 
Aclucà els ulls. M’acaronà les mans. Primer amb els ulls 
aclucats i després no. Després obrí els ulls i em mirà les 
mans i els ulls. Somrigué. Sí que en saps!, em digué. Em 
van pujar els colors a la cara, com un nen, i em vaig que-
dar sense saber què dir. Amb un somrís als llavis em digué 
que no se n’havia recordat més. Però llavors se’n recordà. 
Llavors li vingué de sobte a la memòria que a les vuit del 
matí havia complert vuitanta-sis anys. Vuitanta-sis. 
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RAGTIME, BLUES, UNA MICA DE SWING

VAIG PENSAR QUE ET TROBARIA a l’altra banda 
del riu rondant malenconiosa pels carrers bruts i solita-
ris del teu estimat poble vell. Vaig pensar que et trobaria 
rondant malenconiosa pels carrers del teu poble. Vaig 
pensar que et trobaria malenconiosa i trista. Vaig pensar: 
Si tingués uns guants blancs, me’ls posaria. Si tingués un 
nas vermell i rodó, de plàstic tou, me’l posaria. Si tin-
gués un barret bombí, tot pintat de ruelles vermelles, o 
bé un barret cucurull, tot pintat d’estrelletes blaves, me’l 
posaria. Amb farina blanca m’empolvoraria les galtes i 
amb coixins tous de llana dolça m’inflaria la panxa. Amb 
carbonet de romaní em dibuixaria una cella. Em posaria 
uns pantalons ben amples de ratlles i una americana ben 
ampla de quadres i em calçaria amb calçadors de fantasia 
les sabatotes més grosses del món. Em penjaria al coll un 
saxo alto o un saxo tenor o un saxo simplement un saxo. 
Et buscaria per tots els tombants per totes les cantona-
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des ça i lla. Et trobaria palplantada davant la porta de 
casa teva de tota la vida. Et tocaria un ragtime, un blues, 
una mica de swing. Tu, llavors, em reconeixeries. Em fa-
ries un somrís. Jo continuaria tocant una estoneta més. 
Ragtime, blues, una mica de swing. Tu em preguntaries 
de segur que em preguntaries a on anava vestit d’aquella 
manera. Jo et respondria de segur que et respondria de 
quina manera. Tu em faries un altre somrís. Jo et faria 
el meu primer somrís. Somriuríem. I estaríem junts una 
altra vegada. I es faria de dia, o bé de nit, o vés a saber. 
Això és el que vaig pensar. I també vaig pensar que em 
moria de ganes de trobar-te i que em moria de ganes de 
tenir-te al costat un altre cop i que volia estar amb tu la 
resta dels nostres dies la resta del nostre temps la resta de 
la nostra vida. I vaig sortir corrents a veure si et trobava. 
I vaig mirar de trobar-te a tot arreu. I et vaig buscar per 
tots els tombants per totes les cantonades ça i lla. I tots 
els carrers eren bruts i solitaris. I no et vaig trobar enlloc. 
I no eres enlloc. I davant la porta de casa teva no hi havia 
ningú. I casa teva no existia. La teva casa de tota la vida 
no existia. I qui sap els dies que feia que havia estat en-
derrocada. Qui sap. 
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EL NOM DE LA ROSA

L’AMOR, SI ÉS QUE ERA L’AMOR el que els unia, 
és cruel. La vida, si és que era el desig de fer la vida junts 
el que els unia, és cruel. La carta, si és que és una carta la 
prosa escrita a mà que al final va fer cap a les meves mans, 
és dolça i amable i bonica com l’amor i angoixant i dura 
com la vida. La transcric punt per punt i mot a mot, tal 
com vaig llegir-la, tal com algú la va escriure i segurament 
desitjava que fos llegida, i només són meus els afegits en 
cursiva que he emprat diverses vegades per omplir el buit 
deixat per algunes paraules estripades del tot estripades i 
que mai ningú no sabrà quines eren. Algú, vés a saber qui, 
va escriure aquesta carta, vés a saber quan, vés a saber per 
què, i la va escriure així: “M’amago darrere les paraules 
tal com els nens s’amaguen darrere les faroles per jugar, i 
només quan estic amagat ben amagat, i sol ben sol, i nin-
gú no em veu i ningú no em sent i ningú no em sospita 
(i tu també és impossible que em vegis perquè ets lluny, i 
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és impossible que em sentis perquè ets lluny molt lluny, 
i és impossible que em sospitis perquè ets lluny molt 
lluny massa lluny), sóc capaç de dir-te els mots que em 
són prohibits. De quina altra manera, digues, et podria 
dir el nom de la rosa? De quina altra manera el nom de 
les paraules? De quina altra manera el nom de la música? 
I el nom de l’enyor, si no fos d’amagat, com te’l podria 
dir? I el de l’alegria? I el de la tristesa? I el nom de mentre-
emdutxo? Com te’l podria dir el nom de mentreemdutxo 
si no fos d’amagatotis? I el nom de mentrem’afaito? I el 
nom de mentresomnio? I el teu nom? Com te’l podria dir 
el teu nom si no fos d’amagat? I el nom del teu carrer? I el 
nom de la teva habitació? I el nom del teu mòbil? No te’ls 
podria dir. Si no fos d’amagat no et podria dir mai res. 
Ni un mot. Ni un nom. Res. Ni el nom de la vida, ni el 
nom de la mort, ni el nom de l’esperança, ni el nom del 
desesper, ni el nom de la tendresa, ni el nom de l’afecte, 
ni el nom de la rosa, ni el nom de l’amor, ni el nom de la 
bellesa, ni el nom del desig, ni el nom de la nostàlgia, ni 
el nom de la por de perdre’t, ni el nom de la revolta per 
no perdre’t, ni el nom de la lluita per no perdre’t, ni el 
nom del teu nom, ni el nom del meu nom, ni el nom de 
la teva absència, ni el nom del meu dolor, ni el nom dels 
teus sentiments ni el de les meves emocions, ni el nom 
de les teves emocions ni el dels meus sentiments, ni el 
nom dels teus ulls ni el de les teves mans ni el de la llargària 
dels meus pantalons ni el dels meus cabells panotxa, ni 
el nom il·legible ni el nom del blau, ni el nom del color 
panotxa dels meus il·legible il·legible ni el nom de la rosa, 
ni el nom del teu nom, ni il·legible il·legible il·legible, ni 
el nom del teu mar, ni el nom dels teus arbres il·legible 
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il·legible els teus ocells, ni el nom del teu dia, ni el nom 
de la teva il·legible de la teva joia de viure que em fa tan 
feliç, ni el nom de la teva tristor que em fa patir tant, ni 
el nom de la teva veu, ni el nom del teu silenci, ni el nom 
del teu gest, ni el nom de la teva llum, ni el nom de les 
teves paraules, ni el nom de la teva música, ni el nom dels 
teus carrers plens d’amics, ni el nom dels meus carrers 
buits, ni el nom de la teva cadira, ni el nom de la teva 
taula, ni el nom del teu llapis, ni el nom del teu llit, ni el 
nom de les teves nines, ni el nom de les teves pessigolles, 
ni el nom del teu son, ni el nom del teu somni, ni el nom 
de les teves cames, ni el nom de les teves cuixes, ni el 
nom de. Res no et podria dir, si no fos d’amagat. Res. Ni 
el teu nom d’amiga. La meva amiga com un vaixell blanc! 
M’amago darrere les paraules i només quan estic amagat 
ben amagat, i sol ben sol, sóc capaç de dir-te els mots que 
em són prohibits. De quina altra manera, sinó d’aquesta, 
et podria fer saber l’amor?” La carta, si és que és una carta 
la prosa escrita a mà que al final m’ha dut la indignitat 
de veure’m convertit en un desvelador de secrets, és dol-
ça i bonica i amable com l’amor i angoixant i dura com 
la vida. Algú la va escriure pensant segurament pensant 
que havia d’escriure-la. Vés a saber qui, vés a saber quan, 
vés a saber per què. Algú que un altre algú va matar. Un 
ferroviari guardabarreres ensopegà el seu cos de víctima 
a tocar del pas a nivell. A mi em va tocar en sort la feina 
d’anar a fer l’aixecament del cadàver. No m’agrada gens, 
però em va tocar. Igual que em va tocar en sort la xamba 
de trobar la carta. I llegir-la. I rumiar-la. I rumiar. L’es-
clat del tret no el va oir ningú, de segur que no el va oir 
ningú. La bala, però, va anar a petar al bell mig del cor. 
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Va foradar l’americana la camisa la samarreta i va anar a 
petar al bell mig del cor. A la butxaca del dessota la so-
lapa de l’americana, la butxaca per on la bala s’obrí pas 
primer de tot i el forat és més petit i rodó, hi vaig trobar 
la carta plegadeta molt ben plegadeta com un mocador 
de fil. La vaig agafar. La vaig llegir. L’amor, si és que era 
l’amor el que els unia, és ben cruel, vaig pensar. La vida, 
si és que era el desig de fer la vida junts el que els unia, 
és ben cruel, vaig pensar. I no vaig pensar res més. Fins 
al cap d’una bona estona no vaig poder pensar res més. 
Viure és perillós, vaig recordar llavors que havia dit algú 
alguna vegada. Viure és perillós, vaig pensar. I estimar, 
em vaig dir. Estimar és perillós, em vaig dir. De tota 
manera, vaig pensar pensant una altra vegada la carta, 
no crec pas que ningú l’hagi llegida. Ningú, vaig pensar. 
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