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5Com un vi novell

I

“Estic mort? Adormit? Somnio potser?” Des del fèretre que agom-
bola la seva immobilitat, en Joan té pensaments primaris, com nascuts 
del primer o potser del darrer alè de vida. “Però si estic mort, com puc 
tenir aquesta consciència tan clara, d’on m’arriba aquesta llum interior 
que mai abans havia albirat?” Silenci embolcallat de sons. El buit di-
buixant el jo. El no-res apropant-lo a l’absolut. El tot? Hi ha diferència 
entre absència i omnipresència? Potser sí, potser no. En Joan Seuba in-
tueix la plenitud malgrat que el seu cos està immòbil, desmembrat, des-
articulat, paralitzat. Plenitud desconeguda de caire sobrehumà. “Què 
m’està passant? Sóc encara jo aquest cos que està aquí, horitzontal, com-
pletament quiet?” 

Una veu llunyana, com sortida del no-res que ara l’acull, xiuxiueja 
directament a la seva consciència: 

—És tan fàcil morir, Joan; així, pam!, com si res. No com la teva 
Carme, que en pau reposa ja de la darrera i llarga agonia. No. Fem-ho 
fàcil: com qui apaga un llum, amb la mateixa frivolitat. Ben mirat, 
Joan, no som res… —un silenci prenyat de deseiximent—, encara que 
tampoc ho érem abans, oi? 

“I si no estigués mort? —segueix pensant en Joan, en un acte de 
vitalitat inconscient—. I si només hagués tingut un col·lapse i m’enter-
ressin viu! Tinc por! Voldria córrer! Però no puc moure’m, ni cridar!”

Se sent paralitzat malgrat l’absència de lligams, però no té la impres-
sió d’estar empresonat. Ans al contrari, té una percepció de llibertat, de 
deseiximent com mai a la vida ha sentit. Sense bellugar un sol múscul 
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se sent surar, però no per un cel exterior que endevina d’una dolcesa 
infi nita, sinó per la immensitat pregona del buit infi nit que percep en 
el seu interior. El seu interior que ara adquireix una dimensió còsmica i 
alhora transparent. Inexistent? 

Curiosament, la mort no el preocupa. Com si ja hagués passat full. 
Per a ell, succeïda en circumstàncies que se li escapen, la mort és com 
un capítol ja pretèrit. En Joan Seuba sent eixamplar tot el seu ésser a 
l’infi nit, com si el seu jo estigués fet de llum, com si tot el seu cos fos 
una olor, l’alè d’un cant. 

“Canten salms? Qui m’haurà preparat aquests funerals? No pot és-
ser cosa d’en Josep Maria i encara menys del Centre. Potser en Lluçà, 
sempre tan enigmàtic? Però ell és completament contrari a qualsevol 
cerimònia i menys d’església! I el que sento s’assembla força a un cant de 
missa.” És tot el seu cos el que vibra, com en un primer enamorament. 
Per un instant té la visió de la bateta desbotonada de la Clara. Amb els 
ulls tancats i sense cap necessitat d’obrir-los, percep clarament la realitat 
trenada de sensacions i espurnes de records. Talment un somni.

La perplexitat li dóna un escalf vital. Però no; adormit no ho pot es-
tar! Està conscient. Està vivint l’instant etern amb tota plenitud. Vigília 
plena, alliberada de qualsevol rèmora vivencial. És consciència en estat 
pur. De fet en Joan no ha tingut mai pensaments fi losòfi cs d’aquesta 
mena si fem excepció d’alguns instants passats amb en Lluçà. Per què 
ara?

“És això la mort?, arribar a la plenitud quan ja no et fa cap punyetera 
falta?” Per primera vegada a la seva vida, davant, darrere, fora, dins seu, 
només és ell en tota la seva vitalitat. Viu? “Com em puc sentir viu tot 
just ara que, pel que sembla, he mort! I si no estigués mort?, i si només 
s’ho han pensat i… conec casos, he sentit dir… On dec ser? Al Centre?, 
a casa?, a una església? No em puc moure. Aquests cants… I aquesta 
olor… M’estan enterrant! i no tinc veu ni tampoc voluntat per reac-
cionar! Però és curiós, em sento bé. De fet, millor que mai! Passen per 
això tots els que es moren? Pot infl uir la manera en què es mor? Com 
he mort jo?”

Ara no és l’ensurt, ni el cansament infi nit de la mort el que s’apodera 
obstinadament d’en Joan. Al contrari, una lucidesa desconeguda, mai 
intuïda s’obre davant d’ell, tot embolcallat en un blau difós, progres-
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sivament lluminós a mesura que avança la polifonia. L’extinció com 
a plenitud?, com a recer clement després de l’agònica i omnipresent 
incertesa? 

“M’han drogat?, he mort de sobredosi?, aquell jovent no… vaja, que 
jo sàpiga… però si no, com és que estic tan content mentre presencio 
els meus propis funerals? Però si no he tastat mai cap droga!, si no en sé 
els efectes! Ni tan sols m’he embriagat de jove! He estat sobri de mena. 
Llevat dels carajillets d’en Lluçà… Sí, Joan —es diu—, has de reconèi-
xer que has estat obedient de mena. Gris de mena. Amorf!, sense reac-
cionar, com aquestes últimes setmanes amb el cas de les Alçades. Els de 
Miravall esperant una resposta, el meu fi ll arriscant el treball i maleint-
me els ossos. Pressions per tots costats, i jo dubtant, sense saber si cedir 
a l’evidència, a la tradició de la meva actitud covarda, o agafar-me als 
consells d’en Lluçà i retenir la propietat.” 

En aquest moment la veu rebla: 
—I el temps passa, Joan. I la mort tanca els temes que no sabem 

gestionar. 
I ell segueix pensant: “I en canvi ara… Qui em pot haver drogat, si 

és que ho estic? En Lluçà? La Rita? M’hauran fet el mateix joc que al 
sastre? Hauré caigut en mans del vell xinès? M’haurà engalipat el doc-
tor? Però, per què canten responsos! Mai he estat creient. I si fos cosa de 
la senyora Maria? Recorden els morts la causa del seu traspàs?”

Com més pensa, més deseixit, més allunyat del seu cos, se sent.
“Ah, si pogués tornar! Si tornés a la vida, no voldria que fos la ma-

teixa que ara abandono.” Sap que és parlar per parlar. Millor dit, pensar 
per pensar. En Joan nota la boca i la gola paralitzades. Però les idees no 
paren de venir-li al cap, a un cap que ara és més lliure que mai, alliberat 
dels respectes, de les pors, de totes les renúncies d’una vida enllotada 
que ara s’allunyen, difoses com una boira. “Si fos a fer, no voldria tornar 
a ser qui he estat fi ns ara. Quina raó té en Lluçà! Tenen els morts una 
segona oportunitat? Deu ser el que els capellans anomenen purgatori 
aquest sentiment d’haver malbaratat la vida i no poder tornar enrere?” 
Li fa basarda esbrinar la realitat. Pensa que potser serà millor que es 
tracti de la mort veritable, i eviti així els compromisos que mai ha sa-
but gestionar. “Si estar mort ha de ser tan agradable, aquí em quedo!” 
Però, aleshores, com redimir-se? Seixanta-vuit anys reduïts a bonhomies 
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estèrils, de curta volada, prenent l’ampit de la fi nestra per tot l’horitzó 
possible. Ah, el possible!… 

I la veu, de nou, com si sabés el que ell està pensant: 
—Ah, aquest fer sempre el correcte, que tant mal li ha fet al nostre 

amic, aquí ara de cos present! Ah, si pogués tornar enrere, si pogués 
tenir una segona oportunitat… 

En Joan deixa de refl exionar i es disposa només a sentir com les 
impressions regalen per la seva pell i la seva ànima. Reposa horitzontal, 
immòbil, envoltat d’una llum blavosa. L’esquena sobre un mar vellutat. 
La blanor sedosa sobre la que fl ota es tradueix en petites escames de 
borrissol acariciant-li les puntes dels dits. La immutabilitat l’ajuda a 
submergir-se cada cop més en aquella massa que l’acarona. Sura en un 
aire suau que l’amanyaga i que ell accepta, integrant-se en aquella im-
mensitat pregona, tota seva. El seu cos sense límits, sense pes, i la seva 
ment, lliure, oberta, volant ençà i enllà de les percepcions, de sensacions 
intemporals, immaterials, infi nites. Enllà i endins. Endins. Endins.

Una força interna més poderosa que ell el reté aplanat en el jaç vellu-
tat. Percep el propi baf —és viu per tant?— condensar-se en el lli im-
maculat que cobreix tot el seu cos, i que, amb la seva llum translúcida, 
reforça l’ambigüitat de la percepció. La misteriosa veu ressona per les 
voltes imaginàries:  

—Amics, reunits al voltant del nostre amic Joan, consagrem en aquest 
instant la seva darrera libació, i amb tota l’efusió i solemnitat de la que 
sigui capaç la nostra ànima, saludem l’aurora del nou dia… 1 

1  Goethe, J.W. von. Faust. Ed. Càtedra. Madrid. 1997, pàg. 130. A partir d’ara només se 
citarà el capítol.
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La part d’història d’en Joan Seuba que ens interessa comença quan 
conegué en Lluçà a primers de setembre. El que hagués pogut passar 
abans, en part ho anireu sabent, en part no cal esmentar-ho. El passat 
llunyà no compta, ni en vides com la que ens ocupa, ni en les de ningú. 
Batalles, desastres, formen part del magma col·lectiu del que tan poc 
aprenem. El funeral on acabem d’entrar marca un abans i un després. 
L’abans: simple referència, el després: incògnita. Anem pel passat re-
cent. En Joan recordava del cert la data, perquè fou l’endemà d’haver fet 
seixanta-vuit anys quan es decidí, per fi , entrar al Centre Cultural Sant 
Pancraci. No és que aquell cau tingués cap origen religiós com es podria 
deduir del seu nom, però aquell sant era el patró de la ciutat d’Avelleda. 
A la ciutat, un cop acabada guerra, l’antic Centre Republicà —nom evi-
dentment proscrit— havia pres aquella denominació del sant i, a causa 
de la mandra que fan aquestes coses als estaments ofi cials, encara per-
durava. Passada la primera foguerada assistencial i paternalista, on les 
dames de pro de la vila pogueren lluir els seus millors abrics tot escalfant 
l’aigualida sopa dels indigents habituals, el Centre es va anar convertint 
a poc a poc en un simple aparcament d’un grapat de gent, cada cop de 
més edat, que hi acudia al redós de la seva tranquil·litat. L’ombra i l’es-
calf d’aquelles quatre parets d’un color indefi nit els hi donaven conhort. 
Avelleda, ciutat del sud de Catalunya, a l’empara d’un vernís cultural 
només existent en el nom de les lletres mig esborrades de la porta, po-
dia dipositar en el Centre alguns dels seus jubilats i altres desvagats. 
Gent que no s’avenien a passar el dia sencer en solitud a casa, però que 

II
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tampoc tenien ja el coratge per afrontar el creixent brogit diari dels car-
rers. Era gent de classe mitjana o baixa, o sigui els qui no tenien prou 
diners per ésser socis del Cercle Mercantil, o els que no disposaven d’un 
pedigrí agrícola sufi cient com per accedir a les partides de “botifarra” 
del Sindicat. A les butaques de cuir desgastat del Centre Cultural Sant 
Pancraci, o en les seves taules de potes insegures, hi aterrava gent que 
com a únic horitzó tenien la seva letargia. Hores i hores hipnotitzats pel 
raig de llum calidoscòpica que projectava les vidrieres empolsades, amb 
un únic escenari de roba estesa i fulles tardorals.

Temps enrere aquell balcó havia tingut vida: havia alçat enxanetes, 
tirat fl ors a la Verge durant les processons de Setmana Santa o rebut 
alguna pedra els dies de vaga general. Ara no. El balcó romania sempre 
tancat, almenys quan la senyora Maria hi era, o sigui quasi totes les 
tardes. La grisor dels vidres bruts afegia un aire fantasmagòric, d’estació 
terminal, de crepuscle de tardor, adient amb el tarannà dels personatges 
que s’hi movien al seu interior. Fins els parrups dels coloms s’aturaven a 
la ratlla de llum, dubtant si incidir en aquella mitja foscor plomissa. 

Només l’home del bar, en Lluçà, resultava atípic dins aquell context. 
Tenia aproximadament la mateixa edat que tota aquella fauna autumnal 
però la seva actitud dinàmica i aquelles xerrameques molt seves, espo-
ràdiques i heterodoxes, de frases curtes que formaven una escala per 
pujar a llargs reguitzells de jocs de paraules i cites teatrals, eren l’únic 
que donava una mica de brillantor a l’estatisme de les tardes del Centre 
Cultural Sant Pancraci. 

—No sentiu els ocells? —deia, per exemple, afegint sarcàstic—, se-
nyora Maria, que se li ha espatllat el Sonotone? —i tancant fàustic:— És 
innat en l’home que la seva ànima s’enlairi i avanci, en sentir per sobre 
d’ell, perduts en l’espai blau, els xiscles estridents de l’alosa.2

Davant el mostrador de marbre, on aprofi tant al màxim la llum na-
tural ofi ciava un Lluçà de qui a partir d’ara en llegirem a bastament, hi 
havia la taula del dòmino. I al voltant d’ella, quatre fi gures encorbades: 
la senyora Maria —la que sordejava—; el seu marit, l’Ignasi —qui refu-
sava el tractament de senyor perquè, repetia, no corresponia a qui havia 
estat tota la seva vida mosso de magatzem d’una papereria de segon 

2  Faust, I part: «Pagesos sota el til·ler».
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ordre—; en Fèlix i el Sr. Amadeu. Un grup pràcticament inamovible 
que repetia fi ns a l’infi nit el mateix moviment: carícia a les fi txes de 
llom negre i cara quasi marró; reordenació de les que anaven quedant; 
i un cop sec —ínfi m protagonisme— en posar un “doble” o en tancar 
la jugada. Per sobre de les mans deformades i nervioses, uns caps cots, 
vençuts, obstinats en la seva decrepitud, només alçats per fer alguna 
mirada que volent-se intencionada, sarcàstica, de menyspreu pel con-
trincant a l’atzar d’una jugada, tornava immediatament a la grogor dels 
tresos i els dosos, els quatres i els cincs que els jugadors, posant els ulls 
mig clucs, maldaven per no confondre.

A aquella taula del balcó semblava que les parelles de joc s’havien 
anat formant més per la seva similitud física que per les seves dots en 
l’envit. En el cas del matrimoni Sallés, això coincidia amb el seu estat 
civil. Si ella, la senyora Maria, era magra, el seu marit, l’Ignasi, encara ho 
era més: ressec com una vara d’avellaner i fi ns i tot del seu mateix color, 
únic contrast amb el blanc d’ivori de la pell de la senyora, apujat per les 
blavors tornassolades de les venes que vetejaven uns braços escanyolits; la 
resta de l’aspecte, com fet amb el mateix motlle: cara ossuda i nas de gan-
xo tots dos; parpelles despenjades, grogoses de malaltia ella, terroses les 
d’ell. La migradesa i l’apocament de l’Ignasi es podria dir que encaixava 
a la perfecció amb el biliós mal caràcter de la seva esposa, relleu emmar-
cat dins la quietud, entre poruga i displicent, del seu home. Caràcters 
complementaris com ho poden ser un tirabuixó i el tap que acaba per 
fer sortir: la senyora Maria, setanta anys, sense fi lls, un humor inexistent 
ja des dels primers anys de casada. Sempre a casa, un petit tercer pis 
sense ascensor, tenint cura de la sogra durant vint anys; veu remugant, 
callades recriminatòries, somriures àcids, de menyspreu i fora d’hora, 
etern calvari del marit. Aquest, de jove esportiu i xerraire, callat pro-
gressivament per la misèria dels anys cinquanta, per l’obediència dels 
seixanta, dels setanta, dels vuitanta, per la migradesa de la seva pensió; 
ara ja sense res a dir però que si fos dit seria immediatament rebatut per 
la “seva” Maria.

Tot al contrari, els seus dos contrincants perpetus estaven grassos i 
lluents. En Fèlix lluïa una plenitud encara parcialment vital, un aspec-
te de bon vivant amb galtes roges i panxa prominent, fruit de la seva 
confortable situació econòmica, antic apoderat de banca, i del bon gust 
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per la taula i el bon veure. El senyor Amadeu, que també presentava 
una respectable circumferència, posseïa volums malaltissos —diabètic 
en tractament—, amb una cara infl ada de color indefi nit entre el rosa i 
un pallós sospitós, cosa que li evitava arrugues malgrat els seus prop de 
vuitanta anys. Les seves distraccions en el joc, causades per la medicació 
i la desídia, eren blasmades pel seu company amb renecs estentoris, més 
per ferir venialment la seva contrincant femenina de beateria coneguda, 
que no pas per corregir els hàbits inamovibles del gras i desatent com-
pany de joc.

Aquella era la taula més regular de la mitja dotzena que quedaven de 
l’antic batibull a l’entresòl del carrer del Ciri, anys enrere anomenat del 
general Zumalacárregui, però que la veu popular primer i el municipi 
després, havien canviat per l’actual, no se sabia si en homenatge a la 
processó de Setmana Santa que des de temps immemorials passava pel 
davant, o pels “ciris” que es muntaven a l’època en què havia acollit una 
seu republicana. Les altres taules servien ben poc. Al matí, l’encarregat, 
que es deia Anton, després de fer el cafè repassava el diari simulant un 
interès que suposava que anava lligat al càrrec, assegut a la taula més 
propera a l’entrada. Aquesta era una zona llarga i estreta que deixava 
veure les portes de la Secretaria i els dos lavabos, que es trobaven a la 
dreta només entrar des del replà un cop travessada la porta de fusta 
massissa i treballada, remotament modernista, on encara es podia intuir 
el rastre que les antigues lletres “Centre Republicà” havien deixat en 
el vernís. Les altres taules, totes a la sala principal, la del bar, servien a 
alguns esporàdics passavolants o als que hi dinaven el seu menú eco-
nòmic. Més enllà, s’obria a través d’una contraporta de vidres glaçats 
l’anomenada “Sala d’estar”, forat negre on dormia un billar polsós.

Així, el titil·lant baf vital del Centre se cenyia pràcticament a la sala 
del bar, on el dòmino puntejava mandrosament les hores. Aquesta es-
tança principal s’allargava per tot el que era la façana de l’edifi ci, amb 
tres balcons al carrer del ciri i un al del Roser. 

El bar. El bar només estava actiu als migdies des que l’encarregat ha-
via autoritzat a fer-hi menjars, prèvia consulta al municipi, al qui s’havia 
passat la propietat del pis, i que feia tots els possibles per oblidar-se’n. 
L’excusa fou que calia donar-li més vida; que això portaria gent més 
activa que salpebrarien la grisor existent; que la gent com la senyora 
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Maria, que tenia les cames delicades i a la qual li era un sacrifi ci anar 
a comprar i tornar a casa per fer el dinar, s’acostumarien a menjar-hi 
allí i ja es quedarien a la tarda; que el servei facilitaria als engorronits 
sortir de casa, a relacionar-se amb altra gent… i tantes altres raons que 
al municipi no li feien ni fred ni calor, però que endevinava més difícils 
de negar que no pas d’autoritzar. El propi Anton, un home cap a la 
cinquantena amb una permanent cara de cansat, on dues celles negres i 
poblades  subratllaven una calba lluent, feia tots els possibles per mante-
nir la situació, pensant que possiblement menjaria millor al Centre que 
a casa amb la cuina de la seva esposa, la qual mai havia tingut ni traça ni 
afecció als fogons. Així fou com en el moment en què es presentà ines-
peradament en Lluçà, un desconegut una mica estrafolari i camaleònic 
però que inspirava confi ança, fent la proposta d’encarregar-se del bar 
sense cobrar res a canvi excepte el magre benefi ci que en pogués treure 
de cuinar uns quants menús, tothom ho veié bé. Després, a poc a poc, 
alguns treballadors del veí taller d’arts gràfi ques i sovint els empleats de 
la Banca Rubió quan tenien feina a la tarda, ajudaren a rejovenir i dina-
mitzar el parell d’hores del migdia. De passavolants, a l’hora de dinar, 
pràcticament no n’hi havia, ja que per evitar queixes dels establiments 
propers, no tenien permès anunciar el servei de menjars a la porta del 
Centre.

En Lluçà, un dels eixos de la nostra narració, era un home amb un 
aspecte absolutament comú que ell es divertia canviant-lo de tant en 
tant de les maneres més grotesques per a escàndol de la senyora Maria. 
D’estatura tirant a baixa, la seva calba augmentava la indefi nició de la 
seva edat, encara que possiblement hauria entrat ja a la seixantena. De 
gest nerviós però precís; parlador a batzegades però, això sí, només quan 
li interessava; considerat pels usuaris d’aquell refugi com una mica llu-
nàtic però pulcre i respectuós, havia avarat un dia al Centre dos o tres 
mesos abans de l’aparició d’en Joan Seuba, i a la vista de la patent deca-
dència de l’establiment, féu l’esmentada proposta que fou ràpidament 
acceptada. Podrà suposar una petita despesa inicial d’arranjament, di-
gué, però ajudarà a donar vida a aquesta entitat més morta que viva, 
comentari que féu arronsar el nas a l’Anton. A més, després no hi haurà 
cap cost inesperat i en canvi, els “socis” òbviament se’n benefi ciaran. 
Total, que no li fou difícil obtenir l’acceptació de l’encarregat, a qui 
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mirava fi xament amb els seus ulls negres, penetrants i directes, veritable 
estendard de la seva personalitat.

Després d’uns primers dies on la novetat féu que algú s’atrevís a 
organitzar paelles o algun romesco esporàdic, a poc a poc, l’activitat 
culinària s’anà centrant en el menú del migdia. A vegades, alguns co-
mensals no pertanyents al Centre s’afegien a les set o vuit persones que 
per mandra, estalvi o per gust —en Lluçà no cuinava pas malament del 
tot— es quedaven dia rere dia, fugint de la soledat o del control dels 
fi lls. Aquesta poruga fugida feia encara més bo el suquet del fricandó o 
el carajillo d’havent dinat, entremaliadures tardorenques mentre al cen-
drer es barrejaven la cendra de la fària amb el manyoc de paper blanc de 
les pastilletes preparades a l’avançada i no sempre consumides.

Fou precisament aquell beuratge el primer lligam entre en Joan Seu-
ba i en Lluçà. Aquest li féu l’explicació, tan suada, de l’origen cubà de la 
paraula, de la transformació de “corajillo” —cafè amb rom subministrat 
als soldats espanyols de la guerra de Cuba per donar-los-hi l’empenta 
necessària per lluitar, o sigui un “pequeño coraje”— a carajillo d’impli-
cacions més sicalíptiques. En tot cas, afegí, una beguda prou agradable. 
L’home que el Joan tenia al davant, aquell dia excepcionalment xerraire, 
el considerava una obra d’art, una culminació gastronòmica per excel-
lència. Escalfant inicialment el rom, afegint sucre morè i un cafè espe-
cial, lleugerament més carregat de torrefacte aromàtic per tal que deixés 
una bromera espessa i enganxosa… Ah!, i tampoc es podia oblidar el 
“repicó”, les gotetes addicionals de licor per aprofi tar aquella escuma 
entre dolça i amarga que encerclava tant el got com les comissures de la 
boca d’en Joan, i que en Lluçà ofi ciava com si es tractés d’una litúrgia 
d’amistat. No el feia amb tothom, ell, aquest repicó! 

Repicó, una segona oportunitat, xiuxiuejava misteriós en Lluçà a 
l’orella d’en Joan, quan aquest encara tenia el cap aixecat per escurar 
fi ns la darrera gota pecaminosa. Gota a gota, comentari a comentari, 
mirada a mirada, s’iniciava l’escultura del nou Joan, aquell que fa un 
moment hem deixat perplex al fèretre.

Al Joan li havia costat molt entrar a formar part del Centre. Jubilat 
dos anys després de l’edat legal —què vols que faci, deia, si tota la vida 
he treballat—, la peresa, la por i la rutina l’havien empès, més que per 
raons econòmiques o d’estalvi, per restar tancat a casa els primers me-
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sos que succeïren el moment de deixar les Ferreteries Marí. Estenallat 
al sofà, fullejant distretament el diari, escoltant-se el reuma, palpant 
aquells records que de tant tocar-los se li anaven esfi lagarsant, agafant 
una consistència deliqüescent que s’escolava vers un oblit depressiu 
durant els freqüents moments de melangia —ah, la seva Carme…!—. 
Com si en perdre l’obligació diària hagués perdut també el dret a cir-
cular pels carrers, notà com una distància insalvable el separava de les 
antigues rutines, fi ns i tot les més habituals com anar a comprar el pa 
cada matí o al futbol els diumenges quan n’hi havia, o les imposades pel 
seu concepte de societat, com podien ser visitar alguns parents llunyans 
o tornar de tant en tant al seu poble d’origen, Miravall. Tardà quasi un 
any a fer cas de la insistència del seu fi ll, en Josep Maria, i sobretot de la 
seva jove, la Mireia. Només ho aconseguiren quan empraren la compli-
citat d’un veí a qui agradava anar al Centre a veure els partits de futbol 
per la televisió, perquè segons deia “amb la pantalla gran sembla que 
siguis al camp”, i que l’anà visitant tarda rere tarda fi ns aconseguir que 
en Joan fes el pas que marcaria ja la seva vida, i fi ns i tot la seva primera 
mort.

Tornant al carajillo, no s’ha de pensar però que la beguda alcohòlica 
signifi qués un salt a la disbauxa. De fet, aquella era l’única “francesilla” 
que es permetia en Joan. Dinava a casa amb la jove i els dos néts. Havia 
transcorregut massa poc temps d’ençà de la jubilació perquè gosés pen-
sar en plantejaments més agosarats, de major independència. Ell havia 
estat sempre de tarannà casolà i, cal dir-ho, marcadament poruc. Potser 
per això havia seguit treballant més temps de l’estrictament legal mal-
grat el seu constant dolor de cames i la mala relació amb el comptable 
de la ferreteria. Com sempre: no trobava mai el moment de prendre 
decisions.

Dinava, es prenia les pastilles i aprofi tava el fet d’haver d’acompa-
nyar els néts, la Núria i el Jordi, al col·legi per seguir dos carrers més 
enllà i entrar al Centre. Allí, a poc a poc, començà a entrar en un món 
fi ns aleshores desconegut d’amistats i confi dències, en el qual el carajillo 
n’era una introducció quasi litúrgica i la conversa amb en Lluçà la clau 
de volta.

Per a en Joan, les xerrades amb en Lluçà s’anaren convertint en una 
mena de ritus, amb tot el consol i benestar que aquests aporten a les 




