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El dia 5 de novembre de 2008, reunit el jurat dels  
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Què t’estimes més, escriure o llegir? Home, depèn… 
Depèn, no!, què t’estimes més, llegir un bon llibre o es-
criure’l? Depèn, et dic. Depèn, no, t’he dit! Has d’escollir, 
si a partir d’ara només poguessis fer una cosa a la vida, què 
faries més de gust, escriure o llegir?… No ho sé, escriure, 
suposo… Que ets escriptor? Sí, és clar, pensava que m’ho 
preguntaves perquè ja ho sabies. Sí que ho sabia, i així i 
tot t’estimaries més escriure que llegir?, no ho entenc. És 
la meva feina… Però hi ha qui treballa en allò que no li 
agrada. A mi m’agrada escriure. Ja m’ho suposo, dubto 
que hi hagi cap escriptor a qui no li agradi escriure, és 
una feina massa feixuga per fer-la sense vocació real. Així 
em dones la raó. Encara no. T’ho preguntaré d’una altra 
manera: saps del cert que estàs a punt de morir-te. D’un 
accident? No, d’un accident no, que llavors no podries 
saber-ho. T’han diagnosticat una malaltia molt greu, 
incurable, no tens cap mena d’esperança, com a màxim 
et queda una setmana de vida. Què t’estimaries més fer, 
escriure el millor llibre de la història o bé llegir-lo? En 
una setmana? Deixa estar el temps, recoi!, és una pregun-
ta abstracta… És que en una setmana és difícil escriure 
cap llibre. Ja ho sé, tros d’ase, però imagina’t que pots 
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4 Josep Frederic Pérez Pastor

escriure’l; t’agradaria ser-ne l’autor o bé gaudir-ne com a 
lector, d’aquella joia literària? Home!, m’ho poses fàcil… 
El millor llibre de la història m’agradaria escriure’l, no en 
tinguis cap dubte. Passaria a ser la meva obra pòstuma i 
a sobre la millor de tots els temps, lectors a dojo, fama 
mundial, els meus hereus amb la vida resolta… Ep, atura 
el carro!, que jo t’he dit que escriuries la millor obra de la 
història, no pas que aquesta després fos publicada i que 
per tant arribés al públic. Què vols dir? Estàs a punt de 
morir-te. Les últimes hores de la teva vida, pensa-hi. Ja 
has fet les paus amb la família i els amics, tots t’estimen. 
Has fet l’amor amb la teva dona, has fet aquell viatge que 
sempre havies volgut fer, tot en ordre, no tens res més a 
pelar, ja m’entens… Et resten unes quantes hores, totes 
per a tu, sense preocupacions, sense embolics ni mals en-
dreços. I llavors t’arriba a les mans un llibre inèdit, el que 
ha d’esdevenir el millor de la història, el més ben escrit, 
amb l’inici i el nus més fascinants, amb el final que nin-
gú no ha pogut somiar mai; te l’imagines? Em costa, la 
veritat… Molt bé, doncs es tracta d’escollir entre llegir 
aquest llibre o bé escriure’l, amb la certesa que mai ningú 
no en sabrà res, de la teva joia literària. Ostres…, això ho 
canvia tot. Tot? I tant!, si de debò he d’escollir entre el 
plaer de llegir un bon llibre o bé el sacrifici que em supo-
saria escriure’l sense cap recompensa personal llavors crec 
que triaria llegir-lo. Llegir-lo?, n’estàs segur? Sí, del tot. 
Però t’agrada molt escriure… Sí, però també m’agrada 
molt llegir, com a qualsevol escriptor. Més que escriure? 
Què vols, ara?, m’estàs marejant!, ja m’has fet anar allà 
a on volies, oi? Per què proves de fer-me tornar enrere 
una altra vegada? No provo de fer res! Només volia sa-
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ber què hauries fet tu en el meu cas. T’estàs morint? No, 
home…, em van fer membre jurat d’un premi literari. 
Dels importants? El més important; té tant de prestigi 
que durant dies la responsabilitat em va caure a sobre 
com una llosa. Ja t’entenc. Vaig patir però també en vaig 
gaudir, no sé si t’ho sabré explicar. Prova-ho… D’acord: 
vaig llegir els originals presentats i molts em van agradar. 
Alguns me’ls hauria fet meus, els hauria aprofitat com a 
embrions d’altres històries que jo mateix hagués escrit. 
Això, quan llegim bones històries, ens passa a tots els que 
escrivim. Sí, però aquest cop hauria volgut ser jo mateix 
l’autor de les obres guanyadores. Ja sabeu els guanyadors? 
Sí, de fet tinc la publicació de les obres guanyadores en-
tre les mans, és aquest llibre. Me’l deixes llegir? Per això 
te’l porto. I dius que són bones històries? Jo crec que sí, 
m’han fet rumiar molt en la necessitat d’escollir entre lle-
gir una bona història escrita per un altre o la possibilitat 
perduda d’haver-la creada jo. Això potser és enveja, te 
n’adones? Enveja?, no ho hauria dit mai… Doncs pensa-
hi, Josep, pensa-hi.

Josep Frederic Pérez Pastor
Escriptor 
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PROBLEMES

Frank Bayer

Guanyador del Premi Antoni de Bofarull 
de narrativa 2008

Als meus dos mestres, 
Robert Bayer i Xavier Fàbrega

¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde? 
Lo peor es que alguien acaba siempre respondiendo  

cuando ya nadie llama.

Jaime Gil de Biedma, 
Retrato del artista en 1956

Aunque la jaula sea de oro,
no deja de ser prisión.

Los Tigres del Norte
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8 Frank Bayer

Salt al buit

Sense perdre la mirada fixa del nòmada que ha arribat 
a l’acte final de la seva tragèdia, en Manel deixa lentament 
la maleta al terra per divisar, amb el rostre tibat, la plaça 
de la ciutat del no-res. La suor li regalima envermellida 
per les galtes i la mandíbula li tremola al sentir la fredor 
del final d’un viatge sense retorn. L’exaltació del compte 
enrere l’incapacita per reaccionar davant les crides senso-
rials del seu voltant.

Passats aquests segons d’assossec que l’aïllen comple-
tament del seu entorn, en Manel torna a tenir consci-
ència de si mateix i pot distingir de forma discontinua 
els esbufecs d’una baralla interrompuda i gens emfàtica. 
Acostant-se amb prudència a l’epicentre dels cops, divisa 
dos captaires esbatussant-se a dintre un caixer amb cops 
febles i poc coordinats. Davant seu, just al costat d’un 
roure centenari, un parell de gossos els imiten buscant 
entre salts descontrolats el punt òptim per dessagnar el 
rival amb una queixalada. Els primers es disputen pas-
sar la nit dintre l’entitat bancària; els segons defecar amb 
tranquil·litat a l’únic arbre de la plaça.

Mentre agafa la maleta del terra per treure’s l’amargor 
amb un glop d’aigua tèbia resclosida, un cotxe de gam-
ma alta sobrevola l’escena i frena per intentar carregar 
una adolescent apareguda sobtadament d’entre els carrers 
contigus a la plaça. El somriure poderós del conductor 
contraposa amb els udols agonitzants del derrotat per la 
possessió del roure i els cops de puny al vidre del vaga-
bund expulsat del seu habitacle nocturn. L’escena resta 
quieta fent que la fressa del cotxe fugint dels llocs dels fets 
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sigui l’irònic centre d’atenció. El gos acaba de morir i el 
captaire s’estira sota un banc amb el cadàver de l’animal a 
prop per rebre la poca calor que encara desprèn. En Ma-
nel es carrega la bossa de viatge a l’esquena mentre acon-
segueix rebre, amb la mateixa fredor que anava agafant la 
sang alentida del ca mort, la visió d’uns fets profetitzats 
segles abans pels seus avantpassats.

Deambulant amb el cor compungit, comença a pensar 
que els fets presenciats en aquesta ciutat mostren la na-
turalesa individualista i egoista dels seus habitants, i per 
tant, són una forma d’exterioritzar la necessitat d’un nou 
Messies que entregui la seva vida per redimir les perso-
nes del pecat de l’individualisme: cal sacrificar-se per fer 
obrir els ulls als qui busquen la plenitud pel camí equivo-
cat. Ha arribat al moment de l’últim acte de la tragèdia 
anunciada per l’oracle el dia del seu naixement: la mort 
personal per redimir la humanitat.

Girant el cap, en Manel veu a l’altre costat de la plaça 
un edifici coronat amb lletres lluminoses on es pot lle-
gir “La Borsa”: els déus s’han posat del seu costat i l’hi 
brinden el lloc adient per realitzar l’acte que remourà les 
consciències i crearà un home nou preludi d’una societat 
nova. Sense pensar-s’ho dues vegades comença a escalar 
l’edifici imaginant-se el rostre de tots aquells personatges 
que d’una manera o altra quedaran com uns fracassats 
després el seu èxit: la història el recordarà com un indi-
vidu incapaç d’expressar les seves idees mitjançant l’art 
de l’oratòria, però que va aconseguir canviar la societat 
gràcies el seu suïcidi des de dalt de l’edifici de la Borsa 
d’una ciutat rosegada pel corc de l’individualisme. Pro-
bablement l’endemà al matí, quan els habitants es trobin 

Problemes_Baix Camp.indd   9 15/12/09   18:25:34
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amb el cadàver del nou líder moral de la humanitat, co-
mençarà a córrer la veu sobre la urgència d’un canvi en 
la vida de les persones i l’exigència de la instauració de 
moviments socials que reivindiquin una societat fraternal 
i igualitària. Amb el temps, el nombre d’adeptes anirà 
creixent i s’aglutinaran dins un partit polític que sota les 
sigles de Manel de Natzaret guanyarà les eleccions i des 
del poder canviarà els hàbits i les prioritats dels individus. 
La nova estructura social serà real gràcies al seu salt.

En Manel és a l’envà de la teulada. Els talons el mante-
nen a la superfície de l’edifici i les punteres poden perce-
bre a sota seu el buit de la fama. Des de dalt es veu un peu 
del captaire i una pota del cadàver del gos. Dins el caixer 
el vencedor dorm al costat d’una màquina amb recursos 
econòmics suficients per donar-li l’enèsima oportunitat 
de refer la seva vida. Ara ja no hi ha marxa enrere, dei-
xar-se caure suposa superar el temps i salvar els homes de 
l’infern del sistema individualista en què estan esclavit-
zats. El ciutadà lliure es deixa anar del seu Gòlgota i cau 
al buit amb el somriure del que ho perd tot per guanyar 
l’eternitat. El cop és sec i ressona tímidament entre els 
edificis de la plaça. Ningú treu el cap per la finestra per 
saber el motiu del soroll i, minuts més tard, les faroles de 
la plaça deixen de funcionar tot fent impossible distingir 
el cadàver entre la foscor. 

Un parell d’hores després, enmig de la foscúria de la 
matinada, els serveis de neteja de la ciutat passen amb 
el camió per sobre en Manel mentre treuen la brossa es-
campada pels carrers. A l’adonar-se que han topat amb 
un munt de matèria, l’agafen i el posen al costat d’un gos 
que havien trobat mort a sota un banc. Mentre el camió 

Problemes_Baix Camp.indd   10 15/12/09   18:25:35
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s’allunya, comença a caure una pluja que fa córrer la sang 
del màrtir fins al clavegueram més pròxim, tot deixant 
la vorera neta per a l’arribada dels corredors de borsa a 
primera hora del matí.
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Demà

La Núria vigilava de reüll el bulliment de la verdura 
i col·locava a sobre la taula quatre tovallons amb els seus 
respectius coberts perquè els seus dos fills, en Pol i en Nil, 
els posessin als seus llocs pertinents. La rutina de parar la 
taula venia seguida per la discussió diària sobre quina ar-
golla era més atractiva, si la del pare, un penjoll de raïms 
escantonats pels cops, la de la mare, una taronja enagrida 
per un accident domèstic amb el foc, o la dels nens, dues 
pomes, una verda i l’altra vermella, escardades des del dia 
que ho feren servir com a arma per solucionar una dispu-
ta sobre la copropietat del balancí. Mentre el raïm patern 
tornava a guanyar la votació, la porta de l’entrada s’obria 
i els brivalls deixaven els tovallons al seu lloc i corrien per 
llançar-se a braços del pare. En Sergi va abraçar els seus 
fills tot preguntant-los per l’escola mentre es dirigia a la 
cuina per saludar la Núria amb un petó amb regust de 
mongetes i esgotament. 

En Sergi, mentre explicava com havia anat el dia, es 
queixava per enèsima vegada de la inoperància de la nova 
secretària tot fent cas omís de la seva evident bellesa i 
sensualitat. La Núria assentia amb el cap però no supor-
tava la necessitat del seu marit de parlar malament d’una 
noia que ni tan sols coneixia. Mentre en Sergi continuava 
renegant sobre la incapacitat lingüística de la seva em-
pleada, en Nil estirava els braços cap a les espatlles del 
seu pare per intentar demanar pas a la conversa i expli-
car les seves anècdotes amb la professora de castellà, la 
Sara Aymerich, una senyora gran que ja havia fet classe 
al Pol i era motiu de burla constant per la seva peculiar 
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pronunciació. En Sergi, sabent la història d’en Nil, va de-
manar si podia aguantar l’anècdota fins a l’hora de sopar 
perquè tothom la pogués sentir. La possibilitat de multi-
plicar l’audiència per tres va satisfer el nen i va sortir de 
la cuina amb en Pol per anar a mirar la televisió. Quan 
van engegar la tele, en Sergi va acariciar els malucs de la 
Núria i li va mossegar l’orella mentre mastegava paraules 
utilitzades només entre els iniciats en el joc dels amants. 
La Núria, preocupada encara per la secretaria, va fer un 
gest de compliment per expulsar el seu marit cap a la 
dutxa i sopar al més aviat possible. En Sergi va deixar la 
cuina xiulant i després de fer una broma als seus fills va 
entrar a la dutxa. El soroll de l’aigua de la cambra de bany 
es confonia amb l’extractor de la cuina i els somriures de 
la sèrie d’humor que mirava la mainada a la televisió.

En Sergi va arribar a la cuina amb els cabells lluents i es 
va asseure al lloc de sempre, a la dreta en Nil, a l’esquerra 
en Pol i a davant de la Núria. Les converses de cada dia 
anaven lliscant entre les mongetes i la carn arrebossada. 
Primer en Nil començava a desgranar les diferents vivèn-
cies del dia mentre aguantava menjar-se les mongetes fins 
a rebre un pacte de la seva mare. El protagonista avui 
era en Lluc, un noiet que havia estat molt amic d’en Nil 
feia dos anys però per motius només entesos pels nens, 
van passar de l’amistat a l’animadversió i ara intentaven 
complicar-se la vida fent servir altres alumnes de la classe. 
Tot seguit en Pol parlava de les diferents modes de la seva 
classe fruït de l’eclosió de l’adolescència i, finalment, en 
Sergi i la Núria començaven a fer preguntes trampa a 
en Pol per saber fins a quin punt el seu fill havia entrat 
a l’edat on els pares passen de ser el model a seguir a 
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l’exemple a evitar. Sense adonar-se’n, en Nil s’havia men-
jat totes les mongetes i en Pol havia insinuat la presència 
de tabac dintre el seu grup d’amics.

Les postres van portar la discussió sobre el pla del cap 
de setmana, en Nil i en Pol eren partidaris d’anar a l’apar-
tament de Tamariu, el primer perquè tenia ganes de recu-
perar el projecte d’aixecar un mur de sorra que impedís 
l’entrada de les onades a la platja, i el segon per retrobar-
se amb la colla estival i veure fins a quin punt també s’ha-
vien convertit tots en nois amb experiències d’adults. En 
Sergi, per intentar dissimular la mandra de desplaçar-se 
fins a Tamariu, va intentar dissuadir-los al·legant la falta 
de calor i les baixes temperatures marítimes. Per inten-
tar agafar força davant els fills, va buscar la mirada de la 
Núria perquè l’ajudes a quedar-se a Barcelona el cap de 
setmana. La Núria es va aixecar per rentar els plats sense 
ni tan sols mirar la cara del seu marit, i mentre els seus 
fills reien dels problemes de pronúncia de la mestra de 
castellà, va plorar al veure el guió de la seva vida escrit en 
un plat, que per molt que hi passava el fregall no aconse-
guia esborrar.
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