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5

No sé per quina estranya raó m’ha vingut a esment el record d’un 
professor de filosofia del batxillerat; de quan malgastava el temps fent 
veure que estudiava. Un homenet rodó darrere unes ulleres gruixudes 
de pasta mastegada que, almenys un cop per sessió, repetia l’admonició 
esgarrifosa de Hobbes: “Homo homini lupus.” I mentre ens advertia 
que l’home és el seu propi depredador, ell clavava els ulls en el fals sostre 
sembrat de xiclets, com si cerqués clemència. Aquella mena d’invocació 
sempre em va fotre un punt de por, una basarda que em vestia de pell 
de gallina.

Ves quin estirabot més sense sentit! Tanmateix, el pensament té 
aquestes coses: ens pensem que el dominem i resulta que ell fa la seva. I 
avui em treu del bagul del subconscient un record carregat de mala bava 
i me l’estampa als morros. 

Sí, de molt mala bava perquè, fet i fet, un servidor es va arribar a 
creure un llop temible d’ullals esmolats; un exemplar magnífic de llom 
argentat; el mascle dominant. En canvi, tard i amb aflicció, m’adono 
que no he estat mai membre numerari de la llopada del pensador anglès. 
En tot cas, un quisso petaner que fuig gemegant a cops de roc. Podria 
mirar d’arreglar-ho una mica dient que vaig fer el paper de xai amb pell 
de llop, però poc seria cert perquè només fou una il·lusió, un miratge; i 
els altres varen deixar que ho pensés així. He tardat però ara ho veig clar: 
en realitat, he estat un be i, com correspon, he acabat esquilat. 

Si hagués estat a l’altura de les circumstàncies, a hores d’ara no se-
ria aquí dalt contemplant l’esquena plana del Collsacabra i l’ondulació 
sedant de les Guilleries, enfilat damunt d’aquest rocam, que els locals 
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6 Marc Capdevila

anomenen el Salt de la Minyona i des d’on, fa poc més d’un any, es va 
estimbar l’Artís, volgut soci i amic. 

Fa estona que miro d’imaginar què devia sentir abans de llançar-se 
pel penya-segat. Si va dubtar en veure els noranta metres de no res més 
enllà de la punta de les sabates, si li varen tremolar les cames i va aflorar, 
a darrera hora, el plor del pànic, o si, per contra, va actuar amb la deter-
minació dels valents. Segurament ni això ni allò. Probablement el vencé 
el capteniment esma de qui, aclaparat per la vergonya, capficat i confós 
per uns esdeveniments que el superen, es deixa anar i s’aboca a l’abisme 
cercant la pau que la vida li esquiva. 

Sota els peus percebo el cruixir d’un enllosat inestable i del sòl sor-
renc que s’esmicola. Pedretes escampades que fan la trepitjada insegura 
i que impossibiliten l’embranzida. L’Artís devia fer una gambada per 
superar la barana del mirador i, un cop a la vora del buit, es devia deixar 
anar. Qui sap si va tancar els ulls o va veure la mort de cara; si va caure 
desmanyotat o amb l’elegància dels presumits de les piscines de Can 
Martra quan feien el salt de la carpa des del trampolí.

Un cop més, em demano si jo també seria capaç de fotre’m daltabaix 
d’aquest penya-segat, i una vegada més em dono el no com a resposta. 
La resposta pròpia de qui, pensant ser llop, quan ha cercat l’udol, no-
més ha articulat bels de xai. Ni en això estic a l’altura moral de l’Artís, 
perquè, molt al contrari del que se sol judicar, s’han de tenir pebrots per 
prendre una determinació així. 

Suposo que tothom hauria trobat més escaient que el cos trobat al 
fons d’aquest ribàs hagués estat el meu. Parlant en termes competitius, 
sóc qui més mèrits ha fet, sense cap dubte. El malaguanyat Artís s’havia 
limitat a seguir-me la veta i a expressar els seus dubtes, que ara em sem-
blen clarividents… 

—Vols dir, Barnils, que no en fem una gra massa?, ja saps com ho 
pagarem tot això, si els bancs ens tanquen l’aixeta? 

Jo el feia un poruc i un caganer i me’n fotia amb la suficiència d’un 
tirà. Era de mena essencial. No l’interessaven gens ni mica les coses su-
pèrflues. Només desitjava fer la viu-viu, anar de vacances amb la dona 
un parell de cops l’any i endrapar mig tiberi de tant en tant. Si ni tan 
sols tenia fills! Gastava com un grill, frugal com una amanida verda. Ja 
m’ho deia… 
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7La Querosenca

—Tot plegat se’m fa gros, Barnils. Que no em coneixes? Sóc home 
de menjar poc i pair bé…

Però per a mi era un instrument necessari. El company de viatge ido-
ni i per això el vaig arrossegar cap als meus interessos. D’això se’n diu 
egoisme i n’he estat un usuari avançat. En realitat, més que necessitar-
lo, més que ser una espasa per als números o un fill de sa mare redactant 
contractes capciosos, era l’única persona de qui em refiava. Honest a 
carta cabal. Ni amb els fills ni amb la dona abans del divorci vaig arribar 
mai a un nivell de confiança semblant. Ja sé que és molt lleig haver de 
dir això, però és la punyetera veritat.

I per aquesta veta egòlatra, pel meu mal cap i la meva arrogància 
torera, el capvespre de Sant Lluís, aprofitant la claror vesprenca del dia 
més llarg de l’any, l’Artís puja fins aquí dalt, tanca el cotxe, camina uns 
centenars de metres, encén un cigarret d’aquells tan prims que ell ma-
teix es preparava amb tabac holandès i fa el Salt de la Minyona.

És atzarosa, la vida. I és ben trist que ho digui jo, que em pensava 
que ho tenia tot apamat. Si fa poc més d’un any, per les exèquies de l’Ar-
tís a l’ermita de Sant Romà de Sau, m’haguessin dit que els meus ossos 
també vindrien a raure en aquesta vall arraulida sota el front prominent 
dels cingles de Tavertet, amb les aigües pantanoses presents de cap a 
cap, no m’ho hauria pas cregut. Ni tan sols n’hauria fet cabal. L’home 
més ben relacionat de Barcelona! Au, va, home, va! Us penseu que al 
puta d’en Barnils se li pot prendre el pèl així com així? Què se m’hi ha 
perdut, a mi, als budells de les Guilleries? No hi havia esdeveniment, 
inauguració, convit, piscolabis, remullada, vetllada, xeflis o party que 
no comptés amb la presència d’en Barnils. 

Doncs tota aquella farsa es va esvair com el fum blavenc de les cigar-
retes de tabac Drum de l’Artís. Encara no m’havia adonat que al meu 
voltant tothom començava a fer la puta i la Ramoneta, que el fum va 
descriure un parell de giragonses i, com si haguessin obert una porta 
de pal a pal, que un corrent d’aire va arrossegar tot el meu univers de 
relacions socials. Anys d’amistats impostades varen ser xuclades per la 
gola de la llar de foc de l’Albarzer. 

* * *
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8 Marc Capdevila

Que n’hi passem, d’hores, la gossa i jo a la vora de la llar de foc de 
l’Albarzer! Els ulls extraviats en les flames vives d’unes tibosses d’alzina 
que cremen amb calma. Dos badocs que ni es miren. El cap de la Neula 
damunt el meu faldellí, indiferent a les meves cabòries, que no són pas 
poques. L’animal no m’entén però m’escolta perquè la pentino. A canvi, 
li clavo unes pallisses de cal Déu. Ara entenc per què és el millor amic 
de l’home: ni diu res ni tampoc no et vol fotre. Pobrissona. Si em be-
llugo, per poc que sigui, aixeca lleugerament el musell, alça la mirada i 
fa tremolar les orelles, més per un acte reflex que no pas per un interès 
explícit en els meus monòlegs llastimosos. Però a mi em fa goig pensar 
que hi medita. Que, quan em mira, assenteix imperceptiblement i que 
em respon amb el silenci respectuós del qui callant consent. 

Com quan l’Artís abaixava el cap fent-lo oscil·lar a banda i banda i 
no deia ni ase ni bèstia. Aleshores jo reia per sota el nas, estufat d’haver-
lo tornat a convèncer per engegar un nou projecte. El meu ego s’engrei-
xava tres quilos i sortia del despatx satisfet d’haver imposat el meu talent 
manipulador.

L’Albarzer és un habitatge petit, ni masia ni torre, que vaig salvar de 
l’escabetxada general perquè ni recordava que la tenia. M’ho han fotut 
tot menys aquesta casa i un roc a la faixa que tenia en un banc d’Andor-
ra. Fou l’Artís qui em va comprar l’Albarzer a preu de parracs. Em volia 
tant sí com no de veí a Querós. Deia que ens hi retiraríem junts.

—Quan siguem grans, fotem el camp d’aquesta ciutat enganxosa i 
anem a fer el cau a Querós perquè ens toqui l’aire.

M’estalvio dir què en pensava aleshores d’aquesta velledat bucòlica 
que l’Artís preconitzava; però a hores d’ara en tinc sort, perquè no tenia 
on caure mort. Tal com us ho dic. 

L’Artís es va encarregar de tot. Ell mateix la va aparaular amb els 
nebots de l’antic propietari, l’Unclu, un vell solitari a qui l’agutzil va 
trobar una diada de la Puríssima rígid com un bastó d’avellaner a la seva 
butaca arnada. Tot indicava un atac de feridura mortal: tenia el rictus 
estranyament contret, com magolat cap a la banda dreta, i amb un 
braç s’estrenyia l’altre amb una fal·lera que no se li coneixia en vida. En 
veure’l tan tes, els experts funeraris varen arrufar el nas: encabir-lo dins 
el taüt no seria feina senzilla. S’hagueren de practicar diverses fractures 
en punts clau de l’ossamenta per desplegar aquell manyoc de músculs 
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petrificats. Per sort varen obtenir ràpidament el vistiplau dels hereus, 
que es volien treure el mort de sobre. 

Ja al tanatori, de cos present, els acompanyants del dol s’estranya-
ven de veure aquell home tan desmanegat. Els de Can Casacuberta, 
funeraris locals, havien fet tots els possibles per donar-li una presència 
digna. Però no hi varen tenir gaire traça. Si el rectificaven d’espatlles, es 
donava de pit i feia un bony lleig a l’estèrnum; si li encreuaven els bra-
ços al davant, es desencaixaven els omòplats, i, si l’aplanaven de cames, 
entre el sacre i l’esquena es formava un arc que no l’afavoria gens. Així 
no és estrany que es donessin tota mena d’explicacions als assistents per 
boca d’un dels nebots, en Ponç, amo de l’únic cafè de Querós, boca-
moll empedreït que s’erigia en portaveu de la família. Al pobre Unclu 
se li havien hagut de practicar alguns “arreglos”, aclaria mentre feia el 
gest de trencar un tronc damunt el genoll. I afegia, immediatament, 
que, coneixent la sobrietat del difunt, no hi hauria presentat pas cap 
objecció: “Total, per al que li ha de servir l’ossada a partir d’ara! Mala-
guanyat Unclu, en pau descansi.” De fet, a la patuleia de nebots tan sols 
els preo cupava enllestir el protocol, vendre el mas i les altres propietats 
com més aviat millor i fer repartiment de la bitlletada. 

Quan en Bernat Cinc i Mig, l’agutzil, va trobar el cos de l’Unclu, 
l’homenot ja portava quatre dies de rigor mortis. Era un desembre fred 
com un caramelló de glaç. En tota la setmana no s’havia aixecat la boira 
i el termòmetre no s’havia mogut de la banda blava. En Bernat blasfe-
mava “mecagundéus” i jurava que no havia vist mai un mort amb tanta 
cara de salut: els ulls clars i vidriosos, el nas rosat i carnós, les orelles 
cartilaginoses sembrades de penellons embravits i les galtes viades d’un 
sens fi de venetes liloses per les quals encara semblava circular-hi el ver-
mell viscós. I, per últim, aquell rictus de paràlisi, que li dibuixava un 
somriure grotesc però contagiós: “Talment que li acabessin d’explicar 
un «chiste» verd dels que tant li agradaven: el Déu que el va parir!”

Tot aquest nivell de detall l’Artís me’l va donar sense demanar-li, per 
interessar-me en la compra de l’Albarzer, però més aviat va aconseguir 
l’efecte contrari. Sempre m’ha fet “yuyu” comprar immobles tebis de 
difunt. Deu ser una de les poques manies que tinc, perquè, amb els 
vius, cap ni una, us ho ben juro. Per fer-vos-en una mica la idea, us diré 
que, si calia emprenyar uns avis que gaudien d’una renda antiga perquè 
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toquessin el dos, jo mateix els tallava l’aigua, la llum o el gas…, i que 
s’espavilin els de la companyia subministradora a buscar la fuga! El fet és 
que, mentre els ho solucionaven, els vells, a passar set i fred a les fosques, 
a veure si se n’atipaven… Si es tractava d’inquilins que m’impedien l’en-
derroc d’un edifici vell de la Barceloneta, sòl que vendria després a preu 
d’or, de nit se’ls apareixia Llucifer i tota la regalia de dimonis de l’avern. 
Aquesta feina me la feien una colla de pòtols que malvivien per aquells 
verals. Una caixa d’ampolles de conyac, un parell d’ampolles de Calisay 
per a un a qui no agradava el licor sec però que era més torrat que els 
altres i et muntaven uns pastorets de Déu lo Pare. I si amb aquestes no 
n’hi havia prou, de sobte, a casa dels inquilins nocius se’ls dibuixava una 
esquerda al menjador per on passaven un parell de dits. Les parets velles 
són com paper de fumar: fas un xiscle i es clivellen. Vaja, que només 
calia donar uns quants cops de mall des del pis de sobre o de l’estança 
contigua i semblava que l’edifici s’obrís en canal.

A hores d’ara a aquestes pràctiques els han posat nom: en diuen 
mobbing immobiliari. Abans en dèiem no estar-se d’hòsties i ho vàrem 
inventar un servidor i d’altres de la mateixa mena. És miserable, cert. 
Però espereu-vos, que encara no som enlloc.

Així que, malagradós com era i com que no em feia cap il·lusió com-
prar l’Albarzer, el dia d’escripturar em va sortir un imprevist fet fer a 
mida i a signar hi vaig enviar el meu nano, l’Eudald, que acabava de 
complir la majoria d’edat. A més d’estalviar-me el viatge fins a Vic, vaig 
pensar que ja era hora que el vailet comencés a guanyar-se les garrofes. 
Collons, si se les va guanyar! Quan va ser hora, davant del notari, no va 
esmentar res dels poders que jo li havia atorgat. El molt capsigrany 
va ensenyar el seu DNI i l’oficial de la notaria va redactar l’escriptura 
de propietat a favor seu. Va entregar el xec bancari que portava, va sig-
nar on el notari va posar el dit i va sortir d’allà amb una casa de la seva 
propietat. El que té més pebrots és que, ni aleshores ni ara tampoc, no 
en va ser mai conscient. Millor així perquè, si un dia decideix tallar-se 
les rastes i deixar de jugar a ser Lawrence d’Aràbia, és capaç de desno-
nar-me.

Aquesta fou la primera i única gestió que vaig encarregar al nano. 
A banda de demostrar-me que havia sortit tarambana com la mare, 
que era un negat per als negocis i que estava millor criant pèl a les valls 
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pregones del Caixmir, serví per salvar la casa de les urpes dels creditors 
quan m’acusaven d’aixecament de béns.

Quan la canalla era xica, havíem vingut algun cap de setmana a Que-
rós. Però jo m’hi fotia de sentiment. Això de fer vida contemplativa, ta-
llar la gespa, empaitar papallones o caçar bolets no està fet per a mi. Des 
d’aleshores, l’Albarzer ha restat tancat durant anys. A vegades, l’Artís hi 
treia el cap i la seva dona hi passava l’escombra. Mai no li ho vaig agrair. 
Un greuge més per afegir a una llista tan llarga que em caldria un rotlle 
de paper higiènic per ressenyar-los tots.

La veritat és que l’Albarzer no em reporta res d’especial. Ni bons ni 
mals records. Un amagatall indiferent. Un refugi per a la maltempsada. 
Jo i la Neula, sols. Ni tan sols m’he preocupat d’arrossegar-hi la meva 
ànima. De fet, l’hauria hagut de buscar, perquè, que la vaig perdre, és 
cosa segura. Una altra qüestió és on. Segurament devia quedar dessota 
la taula del senyor notari el dia que vaig signar la primera permuta fent 
creure a algun incaut que li fèiem el favor de la seva vida. També estic 
convençut que la vaig extraviar juntament amb la vergonya i l’ètica. 
Bé…, tampoc no tant, perquè és probable que aquests valors ja no figu-
ressin en els meus cromosomes. No ho vull ni saber. Una ànima negra 
com el carbó no és bona companyia.

* * *

L’Artís tenia tirada a aquests verals. Li ve de ramàlia. Hi tenia família 
de moltes generacions enrere i parentela gairebé a cada masia. Fins i tot 
diria que la branca materna eren nadiua de l’antiga vila de Sau, els car-
rers de la qual varen engolir les aigües retingudes del Ter. Dic que m’ho 
sembla perquè també em parlava del Collsacabra, de Savassona, de Sant 
Andreu de Bancells, de Rupit o de Sant Hilari, i em faig un garbuix: 
prou que m’ho havia explicat amb detall però, com que no l’escoltava 
gaire… En canvi, sé del cert que el pare era fill de Querós.

Aquests darrers mesos, en què he estat al mas més sol que un mussol, 
m’he entretingut a resseguir els escenaris que l’Artís m’havia dibuixat 
en els seus relats. He aconseguit situar damunt del plànol els escenaris 
del quals parlava i parlava sense fatiga; en canvi, el mapa mental que he 
compost és del tot incomplet. Perquè, per més que m’esforço a esprémer 
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les escasses neurones que no he fet malbé, no faig record de gairebé res 
i no aconsegueixo associar les persones i els llocs amb fets o anècdotes. 
Em sento impotent i m’emprenyo amb mi mateix. 

No és que vulgui jugar a fer de metge del cap, però darrerament m’he 
fet un tip de psicoanalitzar-me…, i si sabéssiu…, n’he trobat de runa! 
Així és que he arribat a la conclusió que amb aquest repàs dels territoris 
vitals de l’Artís provo de fer-li la justícia que no li vaig fer en vida —a 
bona hora, beneit! Ja sé que no tinc excusa però, en aquells anys, per a 
mi tot el que no eren calés eren collons. En canvi, ell era molt donat a la 
divagació. Tot i ser altament responsable, preferia el lleure que el deure. 
Si m’atabalava amb gaires històries que no feien al cas, el tallava i li etzi-
bava: “Artís, estiguem pel que hem d’estar.” Aleshores, callava en sec, roig 
com un pigot i no deia ni ase ni bèstia en tota la tarda. Tot just ara que 
hi penso m’adono de com el devia ofendre! Però jo valent. Feia l’home 
dur. Què és això de perdre el temps? “Estiguem pel que hem d’estar.” I 
això significava que ens concentréssim a fer diners i ens deixéssim de co-
llonades. O com deia un amic del ram que a l’hora de la veritat també ha 
sofert l’epidèmia d’amnèsia fraternal: “Afanyem-nos mentre això duri!”

Tanmateix, mai no vaig creure que aquella disbauxa del calé fàcil 
s’hagués d’acabar. Hauria jurat a qualsevol que hagués tingut la paci-
ència d’escoltar-me que havia de durar eternament. Si me n’inventava, 
d’arguments! Els terrenys, els solars i els immobles no podien baixar de 
preu de cap manera. El tipus d’interès del diner era en mínims històrics; 
els bancs volien fer negoci i es clavaven les ungles per endur-se’t a l’hort. 
La demanda d’habitatge s’havia multiplicat a causa de la immigració, 
del creixement de població i del gran nombre de divorcis i separacions. 
Tot això retroalimentat per la xerramenta optimista i la claca pertinaç 
entre els qui ens guanyàvem la vida com a rics marxants del totxo: jo sóc 
guapo però tu no et quedes pas curt i la setmana vinent serem encara 
més guapos perquè ara es ven tot que t’ho prenen de les mans, és igual si 
és vetust o nou de trinca, si ben acabat o de Can Passavia, rústic o urbà, 
cèntric o suburbial… i cada setmana cauen feixos d’“eurons”… que en 
som, de ben parits i savis i llestos i intel·ligents i vius i llargs i trempats 
i… Vaja, que qui té gana somnia pa, i jo, excessiu com era, un rodó de 
pagès de quilo.
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Ara sento una vergonya infinita. Si pogués dir-li, a l’Artís, com de 
carregat de raó anava amb els seus dubtes i amb el seu interès per les coses 
planeres. No en va ja era gat escaldat i es mirava el món immobiliari amb 
recel i prudència. Havia patit l’ensurt dels excessos olímpics i la crisi de 
començaments dels noranta va estar a punt d’emportar-se’l aigües avall. 
Per sort, la suspensió de pagaments no va esdevenir una fallida irreversi-
ble i, a poc a poc, va anar aixecant el cap. Mal m’està el dir-ho, però en 
la seva salvació d’aleshores hi vaig tenir molt a veure. Tanmateix i veient 
com han anat les coses, prou s’hauria estimat més no haver-me conegut. 

Va ser a començaments dels anys noranta quan vàrem coincidir en 
una pugna de subhasters. En aquelles dates sortien molts pisos a sub-
hasta pública i l’Artís, que no tenia pistrincs per construir, s’hi deixava 
caure. No pas per sumar-se a la puja sinó per tocar algun diner dels que 
es repartien els rebentadors professionals que mataven la licitació. Jo no 
en sabia res, d’aquest submón. M’hi vaig presentar tot confiat a com-
prar un dúplex per estrenar de la Bonanova, que el jutge havia embargat 
als insignes De Quintana de Solanilla y Rocasolano de Aranzábal: bur-
gesos de capa caiguda a qui només els quedava el cognom quilomètric, 
tot i que ja estaven en negociacions per hipotecar-lo. 

El pis no el volia pas per a mi sinó per a un pellaire de Vic que amb 
seixanta anys havia descobert la seva homosexualitat: “Val més tard que 
mai; la qüestió és obrir les portes de l’armari de pal a pal.” L’home es 
fotia de sentiment sexual a comarques i volia habilitar el seu propi local 
d’ambient al cap i casal. Com que li feia vergonya i por anar-lo a barris-
car en persona, me’n va fer encàrrec a canvi d’una picossada. Servidor, 
tot pit i collons, sense un duro a la bitlletera, em vaig presentar al jutjat 
i em vaig fer un lloc entre les aus rapinyaires que formaven el col·lectiu 
hermètic i perillós dels subhasters. Quan es varen adonar que tenia in-
tenció de comprar en ferm, vaig notar l’alè fastigosament tacat de quitrà 
d’un d’ells, que em preguntava a cau d’orella què collons hi feia jo, allà. 
De la meva banda, ni piu, que, si no he donat mai explicacions a casa, 
te les donaré a tu, capsigrany! En la segona alenada fastigosa, ja es varen 
dignar a prometre’m una cara nova; però, jo, mut i serrant les dents amb 
mala llet. Quan el dúplex ja era meu, vaig treure els poders notarials 
que m’havia fet el pellaire perquè el comprés en nom seu. Aleshores la 
cosa es va embolicar de debò. Per a aquella colla a qui havia deixat sense 
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 negoci, allò ja era massa. Era clar que jo anava a comissió i m’exigien 
que la repartíssim; en cas contrari, no tornaria a casa sencer. Hi varen 
haver algunes empentes i la primera hòstia la vaig donar jo. Això m’ho 
havia ensenyat el meu cosí, que era forçut com el dels anuncis de suc de 
fruita i poc assenyat: “En cas de dubte, pica sempre el primer, perquè 
després no saps què pot passar i aquell mastegot ja no li treu ni Déu.” 
No obstant això, en aquest cas eren massa colla per fer-m’ho sol i sort 
vaig tenir que el notari, gat vell, es va ensumar gresca i va fer avisar la 
policia, que, si no, n’hauria sortit escaldat. Al final, quatre esgarrapades, 
el canell espunyit del cop de puny, molts juraments d’enviar-me a de-
manar les claus a Sant Pere i una nit a les dependències judicials. 

L’endemà vaig conèixer l’Artís. El dia de la subhasta ni l’havia vist, 
ho ben juro. Ja us he dit que era un home que passava del tot desaper-
cebut. Tanmateix, era persona respectada i la policia li va preguntar el 
què. Va explicar la veritat i per a mi fou suficient per sortir lliure sense 
càrrecs. En veritat, un dels grisos, que aleshores vestien marró, em va 
donar un clatellot amistós i digué: 

—Así me gusta, que alguno les ponga las peras al cuarto a esta pandilla 
de buitres. La próxima vez les das una buena patada en los huevos. 

Va treure un paquet de cigarrets i em va convidar. Vaig marxar fu-
mant com un senyor i rumiant per què la gent d’ordre tenia aquella 
fixació pels huevos aliens. 

L’endemà mateix vaig anar a veure l’Artís en un rònec i llòbrec des-
patx de la ronda de Sant Pere, amb una capsa de Cohiba sota l’aixella. Li 
vaig agrair el que havia fet per mi i, al cap de quinze dies, constituíem 
una societat immobiliària a mitges. Això sí, vaig posar com a condició 
llogar un despatx nou en un barri que vestís. Recordo haver-li etzibat una 
frase lapidària a les quals m’havia aficionat compulsivament, perquè em 
feia l’efecte que em donaven solvència i dotaven d’una aura d’home savi. 
Fins i tot vaig fer comprar a la Barnils un diccionari d’aforismes cèlebres 
que interpretava davant el mirall del tocador amb posat d’home il·lustrat, 
o desafiant com en De Niro a Taxi Driver. Gamarús de mi! En fi, la mà-
xima deia, si fa no fa, que, si vols arribar a ser ric de debò, el primer que 
s’ho ha de creure és un mateix i que, per tant, cal actuar amb coherència. 
O alguna cosa semblant, ja no la recordo amb exactitud. Era un tòpic 
com una catedral, però l’Artís, com gairebé sempre, no va dir ni piu.

Querosenca muntat.indd   14 17/8/11   18:00:05



15La Querosenca

Ell hi posava l’experiència, els contactes i el nom; jo la barra i les 
ganes de menjar-me el món. Només per aquest fet ja es mereixia el meu 
respecte, en canvi…, quin hipòcrita que estic fet! “Artís, estiguem pel 
que hem d’estar” i mentre ell era al despatx o recorrent els bancs bus-
cant finançament, jo de farra, de putes o empenyent escales avall inqui-
lins de renda antiga. Sobra dir que no li ho explicava pas. Què n’havia 
de fer? Ui, ui, s’hauria esverat! No era un gran devot però anava sovint 
a missa…, és a dir que ens repartíem la feina: ell paperassa i jo treball 
de camp amb l’excusa pelegrina que els tractes s’ho valien; que els bons 
negocis no es feien des del despatx sinó de nit, fent agafar una merla de 
pebrots a qui ens havia de cedir un terreny a canvi d’un parell de pisos 
quan ja fossin edificats. 

Però no ens enganyéssim pas. Aquesta manera de fer tractes només 
fou una justificació certa comptades vegades. Perquè, al cap i a la fi, en 
els saraus finalment érem sempre els mateixos banastres. Quatre beneits 
que dèiem fer negocis menjant com lladres i mamant whisky diluït per 
atuir la cremor d’estómac com si ens hi anés la vida. I, per acabar, a 
netejar l’escopeta en alguna barra americana on no tinguéssim gaire 
vistes les meuques. Perquè també cansen les mateixes cares, els matei-
xos culs, per no dir coses més lletges que em farien més menyspreable 
del que ja sóc. Això és el que jo anomenava treball de camp. El cap que 
m’aguanta! 

Si tingués el que cal, saltaria darrere l’Artís, però ni així arreglaria 
gran cosa. Ja m’ho va dir la seva vídua després de fotre’m un mastegot 
davant de tots els endolats quan m’acostava a donar-li el condol. Una 
bufetada amb la mà plana que em va eixordar i que encara ressona a la 
petita porxada de l’ermita de Sant Romà de Sau. “Ets un covard i un 
miserable, Barnils. No et vull veure mai més.” Qui m’havia de dir que 
aquella doneta seca com un espàrrec silvestre piqués amb aquell geni! 
Amb una sola ventallada va descarregar tota la seva malvolença d’anys 
cap a la meva persona. Una malvolença covada a l’ombra de la paciència 
de l’Artís, qui m’ho aguantava tot i més. 

Els instants immediats foren pitjors que el mastegot. Allà defora, als 
graons de l’ermita, els portadors encabint el taüt dins el vehicle  funerari, 
es féu el silenci més esgarrifós que mai no he escoltat. No se sentia 
ni l’airet que xiula quan s’esmuny pel coll dels pantans, ni tampoc els 
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 xerrics de les llagostes que a l’estiu fan companyia. I malgrat la xiuladis-
sa d’oïdes després de la plantofada rebuda, en aquell moment em vaig 
adonar que el silenci es pot sentir. És la remor del buit. Una remor que 
ve de lluny i que no acaba d’arribar mai; que es vol materialitzar però 
que no es concreta. 

Com si d’un ball de bastons es tractés, però sense cap pubilla que 
em donés la mà, vaig creuar el passadís humà de la xusma del sepeli. Un 
túnel d’oprobi en què s’intercalaven les cares d’astorament i les ganyotes 
de satisfacció amb els qui feien el distret; però sobretot en què es feia 
evident la indiferència total dels presents. Quin mal que fa la indiferèn-
cia! Com es clava a les costelles! A fe de Déu que vaig sentir-me el ninot 
de drap que un santó mortifica amb les agulles del ritual vudú. 

En Barnils, el promotor Barnils, l’artista del tracte, el negociant 
 sibil·lí, el rei de la permuta, l’inventor de la venda sobre plànol, l’home 
de les mil arres ja era un mort en vida; però aleshores encara no ho 
volia acceptar. Recordo que, un cop superat el tràngol d’aquell passadís 
humà que s’escindia davant meu com les aigües del mar Roig al pas dels 
jueus, encara vaig fer el pensament: “Que us bombin a tots plegats.” 
I em vaig aturar un parell de quilòmetres més enllà, a fer el vermut al 
bar de Can Morilla. Vaig aparcar el Porsche Cayenne, símbol d’estatus 
per excel·lència de l’estupidesa col·lectiva, arran de carretera. Tot i que 
el sol escaldava, em vaig asseure a la terrassa, sota la inestable protecció 
d’un para-sol que publicitava gelats. Vaig esperar que desfilés davant 
meu tota la comitiva d’hipòcrites urbanites a qui faltaven cames per 
sortir d’aquell cul de món rural, no fos cas que se’ls empeltés la ferum 
dels purins! Els vaig guaitar un per un mentre passaven: a en Barnils no 
l’arronsava un mastegot públic. Com si fos el primer! Si el Glenn Ford 
no es va immutar amb la bufetada creuada de la Rita, jo menys encara 
amb la plantofada d’una vídua ofuscada. 

Malgrat aquesta patètica reivindicació d’orgull en forma de monòleg 
interior, jo ja era un cadàver social entre el cercle d’amics, coneguts i sa-
ludats. Aquell matí calent de primeries d’estiu, vàrem enterrar dos socis. 
L’un, al forat llòbrec i humit de l’esquifit cementiri de la parròquia de 
Sant Romà de Sau; l’altre, en l’isolament de la pròpia còrpora.

* * *
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