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Et vaig prometre que et llegiria la novel·la, i així ho faré…,
encara que ja no hi siguis.

Cada nit una estoneta, per no cansar-te.
Gràcies, mare.
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la situació meteorològica descrita en aquesta novel·la no es pot des-
cartar de cap manera.

avui dia tenim interioritzada la idea que amb l’escalfament del pla-
neta ja no veurem més nevades importants en zones poc habituals. 
Precisament, aquest escalfament està fent que alguns sistemes ciclònics 
(el que anomenem depressions o borrasques) siguin més potents i ac-
tius, ja que l’aire càlid té més capacitat de contenir vapor d’aigua que 
no pas el fred.

només cal que aquest aire càlid xoqui amb una massa freda —ens 
en continuaran arribant— per tenir un còctel explosiu. nevades com 
les del 62 a Barcelona o la del 44 a lleida, amb un metre o fins i tot un 
metre i mig, es poden repetir.

això sí, no sabem quan.
Un consell per acabar: tapeu-vos força, perquè, a partir d’aquesta 

pàgina, les temperatures baixen en picat…

Francesc Mauri
Home del temps de tV3 i Catalunya ràdio

PrÒleG
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1. BUtaqUeS Per CreMar

Com cada matí, en roger enfilava el passadís per anar a buscar el seu 
cafè de plàstic quan va sentir els crits. Va tenir la impressió que el metacri-
lat de la paret trontollava empès pels decibels. no era la primera vegada 
que s’hi sentia cridòria, a la sala de reunions de notícies; tampoc seria 
l’última. Però aquella escridassada en concret li va fer mal, com si de cop 
hagués sabut a qui anava adreçada. 

Mai havia entès la gent que alça el to, i encara menys aquella dona 
que feia trenta-cinc anys que esbroncava periodistes, càmeres, realitza-
dors, ajudants —sobretot ajudants—, productors, il·luminadors, au-
xiliars i, si calia, les càmeres robotitzades del plató de notícies. no és 
broma. Un dia va veure com la dona s’encarava amb una d’aquelles 
andròmines automàtiques. el robot, com els treballadors més veterans 
de la casa, no li va fer ni cas.

aquell matí li va tocar el rebre a un dels redactors de la secció de 
Barcelona, que no era cap altre que el fill d’en roger. li havia passat el 
pitjor que li pot passar a un periodista de televisió novell: no arribar a 
temps de gravar una notícia. en aquest cas, en Pol i la seva càmera s’ha-
vien perdut les feines d’enderrocament de l’edifici que fins llavors havia 
acollit els primers multicines del Port Vell de Barcelona.

*   *   *

la diferència d’edat entre en Pol i la Carmen era molt gran. De fet, 
els dos periodistes estaven separats per un autèntic abisme generacional. 
no podien compartir res, i encara menys la manera de valorar la impor-

Sota la neu.indd   7 7/12/09   18:23:10



8 antoni real

tància d’una notícia. Pel jove periodista, allò era “un enderrocament”. 
Per la seva cap, era “l’enderrocament”.

—el que vulguis, fes el que vulguis… —va dir, en primera instància, 
la Carmen.

Un segon després va fer veure que el deixava respirar:
—…o el que puguis.
Finalment, el va rematar:
—espero les imatges d’aquesta notícia per al migdia.
—Però…, dubto molt que… 
en Pol no va tenir temps de balbucejar una gran cosa més. era la pri-

mera esbroncada que rebia, i el pitjor de tot és que havia estat en públic. 
la Carmen va donar la qüestió per tancada amb la mateixa contundèn-
cia i rapidesa amb què havia començat l’escridassada. al jove periodista, 
les cames encara li tremolaven i les mans li regalimaven de suor quan 
la cap de redacció ja estava escoltant les propostes d’una altra secció de 
l’informatiu. el rellotge que portava al canell li va indicar que tenia poc 
més de tres hores per aconseguir les imatges. li va venir més suor…

la reunió s’havia acabat per a en Pol. De fons sentia com els com-
panys venien temes “de nevera” —d’aquells que no són de rabiosa ac-
tualitat— per fer durant la setmana; però ell ja no hi era, allà. només 
tenia al cap la manera d’aconseguir les imatges de la demolició, a base 
de goma-2, d’uns edificis que durant molts anys havien acumulat milers 
i milers d’emocions. el primer que faria, un cop acabada la maleïda 
reunió, seria anar al lloc dels fets.

en menys de vint minuts es va plantar al port de Barcelona. era la 
gràcia dels vehicles electrònics de dues rodes, ràpids, fàcils de conduir i 
d’aparcar. el fet que el seixanta per cent de la població es bellugués amb 
aquella mena de transport facilitava encara més el trànsit urbà. De vehi-
cles exclusius de gasolina, cada cop n’hi havia menys. Un luxe reservat 
als amants de la velocitat.

tenia el telèfon mòbil ben carregat de bateria i de memòria. amb un 
parell de gigues lliures n’hi hauria prou per enregistrar alguna imatge 
postdemolició, l’únic que podia fer en aquell moment. encara hi havia 
una colla de treballadors retirant runa, i quatre màquines excavadores 
que al mínim moviment aixecaven una immensa polseguera.
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S’hi va voler acostar fins a primera línia. Mentre caminava va pensar 
que la idea d’aquella empresa alemanya, responsable de l’enderrocament 
de l’edifici, no era del tot dolenta: en sis mesos s’aixecarien allà mateix 
els banys termals més grans d’europa. Un edifici modernista amb una 
estructura exterior de vidre, transparent. De tal manera que els usuaris 
d’aquell temple de la relaxació veurien entrar i sortir els transatlàntics 
més luxosos del món mentre prenien banys de vapor i saunes, o, sim-
plement, mentre nedaven per una d’aquelles immenses piscines d’aigües 
sulfuroses. Per uns instants es va veure a ell mateix, ben relaxat, sota la 
potència d’un raig que li acaronava les cervicals. Just davant seu, la proa 
d’un immens vaixell girava de babord a estribord per enfilar, uns minuts 
després, l’horitzó. 

a mesura que s’hi acostava augmentava el xivarri de les excavadores. 
es va preparar per gravar. Mentre netejava amb un mocador de paper 
blanc els dos objectius del seu mòbil 3D es va recordar que just allà hi 
havia hagut, uns anys abans, la primera sala de cine tridimensional de 
Barcelona. en aquell moment va intentar ficar-se a la pell dels seus pares 
i avis, que durant tants anys havien vist la televisió i el cine en imatges 
planes. 

la plaça de l’odissea era un daltabaix. Ben bé al mig, cridaven l’aten-
ció un centenar de butaques mig esgavellades, brutes, plenes de pols i 
amuntegades de qualsevol manera; esperant el sacrifici de les flames. 
reciclar-les era massa costós.

en aquell instant es va penedir de no haver portat la flying cam. en 
Pol encara no havia provat la nova càmera, que ja feia un temps que 
voltava pels magatzems de rodatge i de la qual tothom deia autèntiques 
meravelles. es va imaginar que tenia a les mans aquella esfera transpa-
rent, de la mida d’una pilota de tenis, que portava a dins una minicàme-
ra 3D d’alta definició, a més d’un petit motor que la mantenia flotant 
enlaire. l’artefacte estava dirigit per control remot per un petit joystick 
incorporat al mòbil. només hauria d’haver fet un petit moviment per 
llançar-la amunt. Un cop estabilitzada en suspensió, ella sola comença-
va a gravar i a enviar imatges a la pantalla i a la memòria del telèfon. les 
imatges zenitals no tan sols són les més espectaculars de totes, sinó que 
en moltes ocasions són les que donen més informació. aquell aparell 
en forma de piloteta tenia la capacitat de ficar-se a tot arreu sense que 
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l’operador de càmera corregués cap perill i, evidentment, sense haver de 
fer cap esforç físic.

tot molt “mini”, d’aquelles dimensions esquifides que eren la delí-
cia dels més joves i que tant perjudicaven els més grans, els periodistes 
veterans, cada dia més incapaços davant les revolucions tecnològiques 
del moment.

Va tornar a la dura realitat de la seva antiga càmera quan els objec-
tius es van aturar en aquella sorprenent imatge. Dos, tres segons de pla 
general de la immensa i alhora estranya muntanya de seients…, i des-
prés, un zoom molt suau que el va transportar fins aquell primer pla. la 
butaca no va poder amagar cap de les seves misèries. la pell, de vermell 
antic, estava destrossada. el groc de l’escuma intentava obrir-s’hi pas. el 
respatller, esparracat per la meitat, com disseccionat per un ganivet. Un 
dels braços, totalment doblegat cap endins.

en Pol va tenir prou sensibilitat per prendre consciència del moment 
que vivia, del que estava gravant. l’invent dels germans lumière ja no 
es consumia entre col·lectivitats, com s’havia fet durant poc més d’un 
segle i mig. tot estava canviant a un ritme frenètic, amb la mateixa 
rapidesa i contundència amb què es gira un mitjó. quin efecte podria 
causar a la gent més gran aquella imatge de les butaques del cine a punt 
de convertir-se en cendra?

què en pensarien els seus avis, ja absolutament desconnectats dels 
rapidíssims canvis tecnològics?

i la Carmen?
i el seu pare, en roger. què en pensaria en roger?

*   *   *

roger de triola, seixanta-un anys, periodista. en l’últim any havia 
rebut dues sacsejades laborals importants. Una de bona i una altra de 
dolenta. la bona: el seu fill, en Pol, havia entrat a treballar, per mèrits 
propis, al mateix mitjà de comunicació on trenta-cinc anys abans ha-
via entrat ell. a més de col·lega de professió, en Pol també seria el seu 
company de feina. Companyonia, per sort, diluïda, perquè estaven en 
departaments diferents.

la dolenta: els rumors persistents, xacra de tota gran empresa, 
aquesta vegada es farien realitat. la crisi en els mitjans de comunicació 
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audiovisuals obligava a reformar les plantilles de totes les cadenes, pú-
bliques i privades, però sobretot les públiques. Feia poc que li havien 
comunicat que el 30 de juny deixaria de treballar. en poc menys de 
cinc mesos, quaranta anys de professió ininterromputs —trenta-cinc 
a la tele— s’acabaven de cop, de la nit al dia. què passaria a partir de 
llavors?

—ni idea.
quaranta anys de professió donen per a molt, i més encara quan 

s’ha fet periodisme de carrer, en contacte directe i diari amb la realitat. 
a pesar de la profunda tristor i de l’angoixa anticipada que li causava la 
immediata situació laboral, roger de triola estava satisfet. era un home 
amb un gran nivell cultural, un bon planificador de la seva feina, però, 
alhora, un autèntic especialista de la improvisació quan les circumstàn-
cies ho requerien. 

roger de triola tenia el convenciment que en aquesta vida ho havia 
vist tot.

estava ben equivocat…
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2. aUDiènCieS

en Pol va tenir problemes per despertar-se; unes hores abans n’havia 
tingut per adormir-se. Un cop va haver obert els ulls, va seguir la rutina 
de cada matí. el primer esforç del dia era per apagar el despertador. el 
segon, per fer una maniobra complicada, inevitable en els dormitoris on 
el llit està pràcticament enganxat a la finestra. Sense aixecar el cos ni un 
centímetre del matalàs i de bocaterrosa, en Pol va anar apujant la persi-
ana amb un sol braç, l’esquerre. en el moment que intuïa que ja l’havia 
apujat prou, el braç aturava l’acció i, de forma automàtica, el coll feia 
un gir de cent vuitanta graus, de dreta a esquerra. arribava el moment 
d’obrir els ulls i rebre el dia.

Havia dormit a estones i estava molt cansat. Va ser per això, segura-
ment, que li va cridar l’atenció aquella foscor exagerada del cel barce-
loní.

—no pot ser…
Va pensar que el despertador li havia jugat una mala passada i va bus-

car amb fúria la pantalla digital. Però no. eren les vuit, les vuit en punt, 
les vuit de cada dia. Va repetir l’acció de girar el coll cap aquella porció 
de finestra que la persiana li havia deixat lliure i va tornar a repassar el 
pany de cel.

De dalt a baix, d’esquerra a dreta.
Mai havia vist uns núvols tan grisos, més a prop del negre que no pas 

de qualsevol altra tonalitat celeste. i pesants, molt pesants. Preparats per 
desplomar-se en qualsevol moment.
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la temperatura de l’habitació, en retirar la manta, també el va infor-
mar amb contundència. Va abaixar la mirada cap al carrer per confirmar 
una fantasia que en aquell moment li va passar pel cap. Per l’hora que 
era, la gent caminava més atrafegada del que era normal. la blancor de 
les carrosseries i dels vidres dels cotxes tampoc enganyava. Feia molt 
fred.

en Pol llegia el cel com només ho saben fer els que es passen moltes 
hores amb dues rodes entre les cames. Va sentenciar:

—avui nevarà a Barcelona…
ràpidament va saltar del llit.
Un dels defectes d’aquella cuina era la falta de calefacció. Però esta-

va de lloguer i no tenia cap intenció de gastar-se diners en un pis amb 
data de caducitat. Sempre acabava dient-se el mateix:

—Per dos dies a l’any que fa fred…
Va encendre els fogons de la vitroceràmica i els va deixar roents, per 

escalfar l’atmosfera d’un d’aquells “dos dies a l’any”.
Mentre obria armaris buscant solucions per a l’esmorzar va repassar 

mentalment el final feliç del dia anterior. estava content. Havia sabut 
resoldre amb seguretat el primer conflicte professional de la seva curta 
carrera.

el vídeo de l’informatiu va causar impacte. en Pol va tenir la sort 
que només tenen els periodistes que se saben espavilar. Pocs minuts 
després de gravar les imatges d’aquella muntanya de butaques, uns ope-
raris ho van començar a ruixar tot amb líquid inflamable. tan bon punt 
arribés el camió de seguretat dels bombers començaria el foc. en vint 
minuts, vuit-cents seients dels antics multicines van quedar convertits 
en cendra. Va gravar unes imatges exclusives; només les tenia ell.

les flamarades van atreure centenars de curiosos. Gent del barri, 
veïns i comerciants; de turistes, pocs. al gener, Barcelona i el Port Vell 
no conviden, precisament, a la passejada. així, doncs, les cares dels bar-
celonins davant d’aquell espectacle també eren notícia. en Pol en va 
enregistrar tantes com va poder. necessitava la màxima diversitat de 
rostres, expressions, edats i sentiments.

Va aguantar fins a l’última espurna i se’n va anar ben de pressa cap a 
casa amb tot aquell material. Un quart d’hora després estava davant de 
l’ordinador. no havia aconseguit les imatges de la demolició que li ha-
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via exigit a crits la Carmen, però el que tenia era mil vegades millor que 
l’enfonsament d’un edifici a cop de dinamita. Va editar un reportatge 
en què l’expressivitat de les imatges i del so ambient ho deia tot.

el foc n’era el protagonista. en Pol va saber guionitzar i mesclar 
magistralment les flamarades amb les cares, en primer pla, de la gent: 
sorpresa, decepció, dolor, indiferència, resignació. la notícia del dia a 
través de tots els sentiments possibles.

Un reportatge per expressar que venien temps de canvis. Canvis ra-
dicals, molt més grans que els que hi havia hagut deu anys abans. Si fins 
ara havien afectat la manera de treballar i l’organització de la societat, ara 
es començaven a notar en l’aspecte estructural; canvis que influïen en la 
manera de ser de les persones, en la cultura, en l’oci. l’enderrocament 
de les primeres sales de cine era un pas inicial provocat per les mateixes 
productores cinematogràfiques, que havien descobert que les individu-
alitats, des de la xarxa, portaven més volum de negoci que no pas les 
col·lectivitats. l’ample de banda permetia, còmodament, tant la compra 
directa de les pel·lícules com el lloguer per streaming.

Un cop editat el reportatge va entrar des de casa a la intranet del 
canal. Després d’una primera contrasenya va tenir accés a l’escaleta de 
l’informatiu, un lloc restringit exclusivament als treballadors del pro-
grama. l’ordinador li va demanar, ara de viva veu, una segona contra-
senya, en forma de nom i cognom.

—Pol de triola —va dir.
ràpidament va col·locar els ulls davant de la càmera, ben fixos; l’or-

dinador central va relacionar la veu amb l’iris d’en Pol. 
es va obrir una altra finestra, per on van sortir la cara i els crits de 

l’home més atabalat del món en aquells minuts: el cap d’edició.
—Per fi dónes senyals de vida. Una mica més i ens oblidem de tu. 

Falten tres minuts per començar el programa. Fes el fotut favor d’afegir 
immediatament el reportatge a l’escaleta, perquè, si no, saltarà —el va 
esbroncar en lluís.

en Pol es va bellugar pel teclat amb molta habilitat i en poc més de 
vint segons la central ja tenia el vídeo preparat per emetre. Cada cop 
que feia aquesta acció d’enviar un reportatge des de l’ordinador de casa 
al control central del canal es recordava del seu pare. en roger no apro-
vava aquella manera de treballar.
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