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L’HABITACIÓ DE LES MANS

Josep M. Pagès i Escolà

Guanyador del X Premi de narrativa curta
Mn. Romà Comamala

Li havien dit que se n’anés a dormir a l’habitació de 
les mans. Com que era la primera vegada que l’anome-
naven així, ell els va preguntar si volien dir l’habitació 
del Joaquim. Hi va insistir. Li van respondre que ja sabia 
quina era: la del fons del passadís. Que la seva habitació, 
sense mobles i en una part més avinent, la necessitaven 
els adults. L’Andrea va sortir de l’habitació del Robert i va 
ajustar la porta. El Robert se’n fa el càrrec, va dir, només 
us ho pregunta perquè no les ha vist mai, les mans. Quan 
va dir que ell se’n feia el càrrec el va mirar d’una manera 
estranya, amb els ulls com dos vidres. El va abraçar i li va 
fer un petó de bona nit.

Els germans havien acabat de construir les seves ha-
bitacions feia tres setmanes. El teuler del sitjar els havia 
ajudat a projectar l’ampliació de la casa, a més de propor-
cionar-los bons materials. Abans de l’ampliació, havien 
construït amb son pare la casa, a peu pla i amb un portal 
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6 Josep M. Pagès i Escolà

per estar frescos a l’estiu, i les tres granges, la primera sen-
se gaire traça, amb maons que fabricaven ells mateixos. 

Un veí que treballava a jova en la pavimentació del 
camí els havia aplanat el terreny. Un altre veí els havia 
deixat que agafessin terra del seu tros llaurat per fer els 
maons. Els dos germans grans, el Joaquim i el Robert, 
omplien carretons de terra i els duien al seu terreny. Aju-
daven sa mare, l’Andrea, a passar la terra pel sedàs, men-
tre que son pare, el Mateu, feia la barreja de terra i aigua 
i començava a ficar el fang en motlles de fusta. Després 
els nens també emmotllaven el fang, deixaven els maons 
arrenglerats i, de tant en tant, els giraven perquè s’asse-
quessin al sol. El Nèstor, el petit, va aprendre a caminar 
entre les esteses de maons mentre intentava girar-ne uns 
quants com feien els altres. 

La casa els va quedar estreta al cap d’uns anys. Ja que 
els nens eren prou grans com per voler una habitació ca-
dascú, va dir el Mateu, també ho eren per construir-se 
les tres habitacions pel seu compte, si volien. Ells es van 
entusiasmar amb aquesta idea i van trobar ajuda pertot 
arreu una altra vegada. Gràcies al teuler, sobretot, van en-
llestir l’ampliació després de treballar-hi tota la primavera 
i el començament de l’estiu. Al juliol d’aquell any van 
arrebossar les parets.

Les primeres nits, quan encara no es podien desacos-
tumar de dormir al paller, es van sentir incòmodes i aï-
llats entre les parets emblanquinades. Només el Joaquim, 
de disset anys, va alegrar-se de tenir un espai privat per 
guardar les seves coses, com ara la caixa d’eines i també la 
bici. El Robert, de dotze anys, i el Nèstor, de set, de bona 
gana haurien fet vida a l’habitació del Joaquim. Però ell 
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7L’habitació de les mans

els va prohibir d’entrar-hi amb mil amenaces i no va voler 
escoltar els seus precs amistosos. Hi va penjar banderins i 
pòsters i, com si marqués territori, una tarda va estampar 
en una de les parets les mans xopes de pintura. 

Era per això que l’havien anomenat l’habitació de les 
mans, i era a causa d’aquella prohibició que el Robert en-
cara no les havia vist mai, les mans. Amb tot, era la terce-
ra vegada que el Robert entrava a l’habitació del Joaquim, 
la segona que ho feia sense el seu permís.

Aquella nit també li van dir que no encengués cap 
llum perquè el nou motor de l’electricitat no funcionava 
prou bé i totes les bombetes feien pampallugues com si 
estiguessin a punt de petar. Quan va entrar a l’habitació, 
tot era massa fosc per veure res. Estava segur que les mans 
eren de color blau i verd, els colors dels esmalts amb què 
el Joaquim havia decorat la bici; no en tenia d’altres. Els 
devia barrejar amb la pintura blanca que havia sobrat de 
pintar les parets. Va dubtar amb els dits sobre el pany del 
llum. Però no li feia falta encendre’l. Va mirar on era el 
llit i va tancar la porta. Es va ficar al llit a les palpentes 
amb uns gestos més maldestres del compte perquè duia 
el tors embenat i ple de blaus que encara li feien mal. Va 
esperar que els ulls se li acostumessin a la foscor. Per sota 
la porta entrava la llum de les bombetes del passadís, que 
anava i venia com la d’un televisor.

El sol fet de jeure en una habitació que no era la seva li 
modificava els pensaments. A més, era l’habitació prohi-
bida del Joaquim, en la qual els adults acabaven de dir-li 
que havia de dormir aquella nit. Semblava que els somnis 
silenciosos del gran el vigilessin des dels racons entre els 
mobles i les parets. Les mans van aparèixer en un dels 
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envans, de mica en mica, com unes taques més fosques 
que les altres ombres i en dos tons distints que devien 
correspondre al verd i al blau dels esmalts. Les veia d’una 
manera poc nítida com si l’habitació estigués feta d’arena 
grisa. 

El Joaquim sempre havia tingut aquell impuls: el de 
temptar-ho tot, de picar sobre tots els murs amb els pal-
mells oberts. Les coses havien canviat molt en dues set-
manes des de la tarda que es va empastifar de pintura. 
Els darrers dies havia estat cansat i només treia enfora 
aquell impuls amb un gest fort del cap o amb un canvi 
de to en la veu. El Robert en va tenir prou de mirar les 
mans durant uns segons. Va tancar els ulls per intentar 
adormir-se. Més que tancar-los, va fer força amb les ce-
lles contretes per no obrir-los. Odiava el Joaquim perquè 
havia abandonat la seva habitació i perquè, després de 
tantes prohibicions, ara li era igual que un dels petits, ell 
mateix, hi passés la nit.

Hi va entrar per primera vegada quan el Joaquim pin-
tava les parets. Recordava el moment que va travessar la 
porta. La seva ombra al passadís, els arabescos de les rajo-
les que semblaven cares grotesques tacades de sang, l’ha-
bitació lluminosa i l’olor de pintura. Era un record poc 
precís. Aquella llum i la mateixa olor de pintura s’escam-
paven per tota la casa, mentre que les rajoles les van posar 
al cap d’una setmana i aquell dia tan sols va trepitjar el 
ciment tacat de guix i pintura. El record de les rajoles era 
posterior, de quan va entrar a l’habitació sense permís, 
però s’havia incorporat al primer record. 

El Joaquim el va veure al passadís i el va cridar a l’ha-
bitació. Tenia pintura bona i havia improvisat un corró 
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amb dues samarretes enrotllades al mànec de la mane-
ta del vell motor Kramer. Les mans les va estampar més 
endavant. Mentre l’habitació va estar buida no va dictar 
prohibicions. 

El Robert encara havia de pintar la seva habitació per-
què esperava que algú l’ajudés a arrebossar i enguixar les 
parets. De moment, el Joaquim s’encarregava tot sol de 
la seva habitació i son pare enllestia la del Nèstor. Durant 
bona part d’aquell dia el Robert va anar amunt i avall del 
passadís fent veure que estava ocupat i dissimulant la seva 
confusió pel canvi de costums. 

Sabia que els seus companys d’escola no havien dormit 
mai en un paller, sinó en llits semblants als que el Mateu 
havia encomanat. També comprenia que els maons del 
teuler, els pots de pintura bona i els mobles de segona mà 
significaven una millora a la granja. Però ell pensava en el 
niu d’orenetes al teulat del paller; en el forat de darrere la 
biga on amagava els estalvis; en les batalles entre tots tres 
quan desfeien les bales de palla noves; en les nits d’estiu 
que dormien al ras. Volia preguntar a qui fos si tot això 
continuaria igual ara que havien enllestit les obres, però 
sense semblar menys madur que el Joaquim o més ingenu 
que el Nèstor. El petit estava content amb la cambra nova 
i s’oblidava de fer la mena de preguntes que ell hauria 
volgut que fes en lloc seu. El Joaquim s’havia tret un pes 
de sobre però pensava en altres coses. El Robert va anar 
passadís amunt i passadís avall tot el dia intentant saber 
quin d’aquests dos estats d’ànim se suposava que havia de 
tenir, fins que el gran el va cridar a l’habitació.

El Joaquim l’havia fet entrar per explicar-li els seus 
plans per fugir de casa. Fugiria de nit amb la bicicleta. 
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L’Àlvar li trobaria feina a Lleida. Cada vespre, continua-
ria entrenant-se amb la bici com feia sempre. Participaria 
en quatre curses ciclistes i, com a mínim, en guanyaria 
dues. Aquests eren els seus plans. Tenia els ulls febrosos i 
dormia poc a les nits.

Al Robert li va costar entendre que el Joaquim pensés 
fugir mentre pintava l’habitació acabada de construir. A 
més, no tenia sentit que expliqués aquells plans a algú 
de casa. Després va suposar que el gran estava fastiguejat 
per haver de pintar les parets i en aquell moment volia 
divertir-se una mica. Li explicava tot allò perquè l’ajuda-
va a sentir-se superior. Era com un insult llarg i elaborat. 
S’havia adonat del desconcert del Robert i ara se’n reia. 
El Joaquim tenia plans i l’empenta per dur-los a terme, i 
ell només era un mocós. Totes les històries que el gran li 
confiava significaven això, eren fosques i decebedores.

Mai no va pensar que el gran el tractés d’una manera 
insultant. Per a ell l’actitud del gran era natural. La dife-
rència d’edat entre tots dos era massa enigmàtica i emoci-
onant per al Robert com per creure que les coses podien 
ser d’una altra manera. Per fer-se valer, aquell dia només 
va pensar en els estalvis de darrere la biga del paller. De 
seguida se’n va anar al paller per assegurar-se que el gran 
no els hi havia pres. Tot i que els va trobar al seu lloc, ara 
que estava al corrent dels plans del Joaquim es temia que 
els seus diners formessin part d’aquests plans. Va deixar 
les monedes al darrere de la biga i es va ficar els bitllets a 
la butxaca amb la intenció de buscar un lloc millor per 
guardar-los.

Va dur els bitllets a la butxaca durant dos dies. La por 
que el Joaquim els hi robés va continuar augmentant i 
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se’n veia venir alguna. Sense voler-ho, es convencia de 
mica en mica que aviat cometria un error perquè estava 
fent una cosa d’amagat del gran, i ell depenia del gran 
en tot el que feia. Però el neguit per conservar els bitllets 
resumia un altre temor més ampli, el temor pel que el 
Joaquim pogués fer i per aquells dies de tants canvis a 
casa. El neguit pels diners convertia aquest altre temor 
en una cosa concreta amagada a la seva butxaca. De tant en 
tant, quan ningú no el veia, treia la punta dels bitllets per 
mirar-se’ls i intentava tranquil·litzar-se.

Volia dir moltes coses al Joaquim. De vegades es pre-
guntava per què sempre volia dir al Joaquim unes coses 
que ja haurien estat prou difícils d’explicar a algú que 
li fes cas. Hi rumiava quan fullejava les revistes de casa. 
A la masia hi havia pocs llibres. La meitat eren manu-
als d’agricultura i d’agropecuària de la cooperativa i els 
altres eren obres religioses i obsequis que justificaven 
que al despatx hi hagués un prestatge. L’aficionada a la 
lectura de la família era l’Andrea, i quan ella volia llegir 
agafava una revista. De revistes, en tenien a munts, de 
narrativa, de crítica artística, d’opinió, amb històries per 
entregues i suplements juvenils. Durant un temps en van 
rebre contínuament i el Robert es va encarregar de reco-
llir-les a l’estafeta. Després van deixar de rebre’n i, segons 
l’Andrea, ja estava bé així perquè les millors eren les més 
antigues. La major part de papers, inclosos alguns llibres, 
els reutilitzaven per preservar de la pols la part de dalt 
dels armaris, per tapar forats, per fer llavor, per encendre 
el foc o per aïllar del fred els nius dels polls i la gàbia 
dels ànecs. Les revistes, en canvi, mai no es convertien 
en papers vells, sinó que des del primer dia eren béns va-
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luosos que calia conservar per sempre en qualsevol racó. 
Els Clarà les usaven com una enciclopèdia per als nens, 
un patracol escampat, caòtic i menjat per les arnes, i eren 
una distracció per a tothom. El Robert i el Joaquim s’hi 
entretenien sovint amb les històries dels seus herois.

El Joaquim s’identificava amb els herois d’uns quants 
còmics del Far West que durant una temporada van ar-
ribar amb una de les revistes. Els llegia una vegada i una 
altra absort i mig caragolat en una butaca tronada a dins 
del cobert. Si l’Andrea el veia a la butaca li deia que els 
còmics del Far West van ser el mitjà de fugida de Jacques 
Brel abans d’anar-se’n a París. Al Joaquim no li agrada-
va sentir això perquè per a ell els còmics també eren un 
mitjà de fugida. Una vegada, el Robert va demanar a sa 
mare que expliqués més coses de Jacques Brel. Ella li va 
ensenyar l’únic disc que tenia d’ell i, com que en aquell 
moment no podien fer servir el tocadiscs perquè el motor 
estava parat, li’n va cantar dues cançons i va traduir-ne 
alguns fragments. El Joaquim els va maleir tots dos i va 
pensar en Jacques Brel i en l’oncle Adrià.

El Robert, per la seva banda, es fixava en les imatges i 
en els anuncis de les revistes. Hi buscava fotos i dibuixos 
de joves dalt d’un cotxe, sortint d’una botiga, fent pu-
blicitat de qualsevol producte o acompanyant els textos. 
Quan trobava una d’aquestes imatges tornava a fullejar 
les revistes amb el doble d’impaciència per buscar-ne 
una altra de semblant, com si aquella primera imatge 
fos una bona pista per descobrir la il·lustració exacta dels 
seus pensaments. En aquelles imatges veia la represen-
tació del seu heroi, que no era altre que el Joaquim. Les 
imatges dels joves elegants i una mica transgressors el cap-
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tivaven per si mateixes i, alhora, el feien pensar en aquella 
cosa que volia dir al gran, una cosa de la qual el volia 
advertir. Perquè aquells joves anaven a la moda, però a la 
moda de feia com a mínim cinc anys i fins a deu o dotze, 
i somreien des d’aquelles pàgines esgrogueïdes i polsoses 
com si no s’haguessin adonat del pas del temps i del dete-
riorament del seu medi. El Robert estava convençut que 
havia de prevenir el Joaquim contra allò que succeïa als 
personatges que al seu parer el representaven, d’avisar-lo 
que es podia quedar atrapat en un racó groc, ple de forats 
i de sécs, mentre somreia irreflexivament durant anys i 
anys. Aquesta era la història que ell llegia entre línies, o 
entre una imatge i una altra de les revistes de casa, i es 
capficava perquè no hi havia manera d’explicar-la a nin-
gú, i encara menys al Joaquim. Als adults els feia gràcia 
de veure el Robert tan concentrat davant de les revistes, 
que ell sempre fullejava ajagut al terra, i sovint el posaven 
com a exemple de nen aplicat i estudiós. Ell prou que ho 
era, d’aplicat i estudiós, però aquest reconeixement dels 
adults el preocupava en comptes d’encoratjar-lo. Hauria 
preferit que algun cop els grans es fixessin en les imatges 
que ell buscava i triava, s’adonessin del seu significat i 
l’expressessin amb unes paraules que ell no coneixia o no 
havia après a combinar.

Tot el que tenia a veure amb el germà gran era un 
embolic de paraules i de fets. L’admirava, el volia enten-
dre i imitar-lo, però se sentia inferior i en desavantatge 
respecte d’ell, i el Joaquim s’aprofitava d’aquest desavan-
tatge i l’accentuava cada cop més. Aquells dos dies que va 
dur els estalvis a la butxaca el Robert va perdre confiança 
progressivament. Va donar massa importància als seus es-
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talvis. El Joaquim no tenia cap intenció de robar-los-hi 
perquè ni tan sols sabia que existien. Llavors el Robert 
va pensar que la millor manera de sortir d’aquell embo-
lic era donar-li els diners. Es va posar un termini: quan 
acabessin d’enrajolar el passadís i tots plegats tinguessin 
un dia lliure que el gran segurament aprofitaria per fugir, 
entraria a la seva habitació i hi deixaria els diners, que li 
farien falta quan fos fora.

A diferència del Robert, el Joaquim ja havia enllestit 
la seva habitació. L’havia omplert amb les seves coses, fins 
llavors escampades entre el cobert, un moble del despatx i 
uns quants amagatalls. Havia prohibit el pas als dos nens, 
però una tarda hi va entrar i se’n va trobar un dels dos 
tafanejant en un calaix. El Robert volia deixar els diners 
en algun lloc on el Joaquim els trobés aviat i se’ls embut-
xaqués sense dir res. Era la millor solució, pensava. Quan 
es va haver escapolit a dins de l’habitació va dubtar sobre 
el lloc més adequat per deixar-los i s’hi va estar massa 
estona. Va obrir un calaix. En va treure un paper i el va 
desdoblegar. El Joaquim va entrar. Ell va deixar el paper 
i es va amagar de nou els bitllets a la butxaca en un acte 
reflex. Va rebre de valent. El gran el va pegar a les costelles 
i a l’esquena. Les contusions quedaven amagades sota de 
la samarreta i ningú no sabria que l’havien apallissat. El 
Robert hauria de parar compte que els blaus romangues-
sin ocults sota de la samarreta si no volia rebre un segon 
càstig, el dels xerraires. El gran acabava de privar-lo de 
banyar-se al canal durant la resta del mes. Després d’això, 
el Joaquim es va tancar a l’habitació i va ser llavors que 
va estampar les mans a la paret. A la nit, va fugir amb la 
bici.
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Tant al Joaquim com als dos nens els agradava molt 
anar amb bici. La primera cosa en què es van fixar el Jo-
aquim i el Robert quan els van portar per primer cop al 
Rubinat va ser una bicicleta abandonada. Al mig del tros 
acabat de comprar on construirien la primera granja hi 
havia una pila de trastos, les pertinences dels seus pares. 
Semblava que hagués de ser una foguera de Sant Joan, 
però, com que això era al començament de juliol, algun 
veí degué pensar que més aviat en aquell tros hi havia un 
nou abocador i va afegir a la pila fustes velles, ferralla i 
una bici feta malbé. Els dos nens van aconseguir fer rodar 
aquella bici tot el dia pels camps i els camins i quan els 
van preguntar si els agradava el lloc on viurien a partir de 
llavors van cridar que sí, entusiasmats. 

I el Nèstor, una matinada, va desmuntar el motor 
Kramer i el va substituir per un alternador, una bateria 
i la bici nova. Tots estaven tips del soroll d’aquell motor, 
que, a canvi, consumia molt poc. L’endemà van trobar 
el Nèstor pedalant silenciosament a la caseta del motor. 
Els va dir que a partir de llavors només es podria dedicar 
a aquella tasca i que no estaria per ningú. Li van posar 
com a únic càstig que instal·lés de nou el motor; havia fet 
malbé la bici. 

El més expert de tots tres, el Joaquim, prometia com 
a ciclista i era perfectament capaç de guanyar aquelles 
curses que tenia en ment.

Durant la setmana que el noi va ser fora els del Ru-
binat van parlar poc d’ell però darrere de cada conversa 
s’amagaven les preguntes sobre quines coses devia estar 
fent i el lloc on podia ser. Entre l’Andrea i el Mateu, so-
bretot, hi havia massa silencis i malentesos; uns quants 
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