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Sense espurnes de gelosia no hi ha artista
Eugeni d’Ors

La vall de Josafat

El diable és qui aguanta tots els fi ls que ens 
belluguen!

En coses repugnants, hi trobem atractius;
Vers l’infern cada dia descendim una passa,

Sense horror, a través de tenebres pudents
Charles Baudelaire

Al lector

Li vaig tocar la cuixa
i la mort sonrigué

Jim Morrison
Una pregària americana
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Em fa por trobar-te de nou, Mireia, sempre m’ha fet 
por la possibilitat de trobar-te novament, d’enfrontar-me 
cara a cara a la teva presència neguitejant, al teu record 
ofegat des de fa molt temps per la invasió negral de l’ab-
sència. I el pitjor de tot és que sempre m’ha rondat, com 
una ombra anguniosa, la sensació recòndita que acabaria 
passant, que ens retrobaríem algún dia, que la teva estel·la 
fugaç tornaria a tallar algun dia les corbes reblanides del 
meu camí lax i fet a base d’amuntegar un grapat de re-
núncies petites. Quanta raó que tenia el poeta Salvatore 
Quasimodo als versos d’Elegia, com si en realitat fos ell i 
no jo el protagonista d’aquesta angoixa recurrent que em 
turmenta a totes hores, que es menja la meva melangia 
remota, que em furga les remors d’un ahir encara com-
pacte.

Gèlida missatgera de la nit,
has retornat diàfana als balcons
de cases desfetes, a il·luminar
tombes ignotes, restes desateses
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de la terra fumant. Aquí reposa 
el nostre somni. I solitària et gires
vers el nord, vers on tota cosa corre
sense llum a la mort; tu resisteixes.

Molt temps, massa temps potser, aferrussant-me per 
apaivagar la remor constant del record, l’aura grisen-
ca d’aquell esperit malagradós, del teu espectre abrivat 
que no em permetia viure, que se m’aferrava a la gola i a 
l’enteniment amb la força de cent sangoneres afamades, 
reclamant el temps i l’atenció que li havien sigut negats 
durant tants anys, oposant-se sense fre al meu desig des-
esperat d’oblidar, de tacar-ho tot amb el negre perdurable 
de la desmemòria i d’escampar un vel espargit de rutina 
quotidiana que anul·lés els efectes nocius i omnipresents 
de la teva presència cada vegada més indefugible. 

No hi havia res a fer, mai no hi havia res a fer. Encara 
que intentés per tots els mitjans al meu abast l’aventu-
ra desesperada de fugir cap a l’exterior, de distreure el 
neguit interior que em turmentava amb una cortina pe-
renne d’enganys minuciosos, no he pogut obviar mai la 
certesa recòndita que el mecanisme irracional del records 
m’acabaria fent destinatari d’una de les seves juguesques 
estrafolàries, d’un dels seus atzars anòmals. Els records, 
Mireia, encara que pugui semblar una evidència, sempre 
són els records. Aquesta bèstia manipuladora, patibulària 
i feral que sembla un pou eteri, un substrat relaxat, dis-
tès i suscint que sura impassible, aliena a tot, que dorm 
celluda en algun recolze del no-res i que en realitat no 
és res més que una gran bomba de rellotgeria preparada 
minuciosament per a la devastació absoluta, un artefacte 
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maliciós i pervers, com un calaix de doble fons que s’esga-
lla sense avisar i escampa de manera impúdica el seu con-
tingut a la vista de tothom, removent ferides, mostrant 
vergonyes, revitalitzant oblits i obrint una mímica callada 
i pertinaç que no coneix descans, que furga els serrells 
de l’ànima amb la constància d’una aixeta mal tancada, 
lentament, gota a gota, amb la perseverança esbaltidora 
de la més sofi sticada de les tortures xineses. 

Contradint les lletres esquinçades i sovint profètiques 
dels boleros clàssics, la distància, no és l’oblit, ni és la pau 
interior, ni és res de res. La distància només és això, distàn-
cia, un espai físic i mesurable que no té res a veure amb l’es-
pai mental, amb aquell que de veritat s’arrapa amb força 
al passat i que no permet mai l’entrada del bàlsam dolç de 
l’oblit, de l’apaivagament progressiu d’aquell foc violent 
que crema les entranyes, que fa bullir el cor, que esca-
liva el pensament. I la distància també porta aparellada 
la possibilitat complementària que la memòria et sigui 
deslleial amb més freqüència de la que seria desitjable i 
basteixi al teu voltant un univers fals, tèrbol, alimentat 
per cullerades inacabables de nostàlgia, glops d’absència 
i tones d’abandó, de llunyania acumulada, un plat aspre, 
complex de cuinar i sempre difícil de pair, dens i violent, 
que es regira a l’estómac amb la persistència truculenta 
dels enganys, del sentiment cada vegada més defi nit, més 
clar, de sentir-te un traïdor veritable, un desertor dels teus 
paisatges, de la teva gent, dels testimonis inicials i sincers 
dels indrets per on ha corregut la teva metamorfosi vital.

Il·lús de mi! Estava convençut que allunyar-me dels 
teus escenaris em serviria per trobar-me cara a cara amb 
la pau, amb una pau emparadora i suau com la que bro-
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lla dels racons íntims de l’obra de Jaume Mercadé, amb 
aquells garrofers envellits, corbats pels anys i amb la 
tranquil·litat balsàmica de la terra ocre tacada amb pin-
zellades sedoses de siena torrat i de marró serè. O potser 
em pensava que la fugida em serviria per rebre l’envit dels 
verds riallers del Paisatge de les quatre vaques, de Manuel 
Capdevila, amb les perspectives encara deformades pel 
traç esquemàtic d’un fauvisme net, quasi innocent. 

Però la vida no és mai com un quadre i sovint ni tan 
sols arriba a ser com un mateix la planeja i al lloc que 
vaig escollir com a refugi, com a amagatall, no hi havia 
ni garrofers, ni terra ocre, ni vaques fauvistes. Només hi 
vaig trobar una legió inacabable de monstres deformes 
que m’esperaven amb neguits mal continguts i que sem-
blaven arrencats a la força i per sorpresa del pitjor dels 
malsons imaginats per la ment enfebrida de Joan Ponç. 
Mans, dents, urpes, caps antinaturals i éssers irreals que 
em turmentaven amb l’agullonada constant de la seva 
presència persistent i indeleble mentre un cor inacabable, 
format pels personatges mortifi cats de La guerra de Marc 
Aleu, cantava en veu baixa la tornada repetida de la meva 
pena, de la meva confusió inextingible.

No tenia cap lloc on aferrar-me, no hi havia cap taula 
de salvació possible. Cap paisatge amic on retornar, cap 
embolcall on enfonsar el cap, el cervell, les idees i esvair, 
encara que només fos per uns minuts, aquell turment mi-
serable, aquell fl agell calamitós, aquell martiri roí. I per fi  
va arribar la claudicació. Vaig tornar, vaig acabar tornant, 
potser només a la recerca de les panoràmiques càlides, del 
sol infl amat, dels mars ondulats, de les oliveres envelli-
des, dels garrofers recargolats, de la farigola perfumada. 
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I, enmig de la renúncia, cercava el perdó, el refugi i tam-
bé el consol al revolts enyorosos d’uns versos de Xavier 
Amorós:

Però em recordo dels estius; fi ns i tot
d’aquell sol que ablania les pedres.
I estimo el sol i l’oli i els neguits.

I estimo el sol i l’oli i els neguits
perquè el passat i jo,
dic,
devem ser
una mateixa cosa.

Però per més que remenava, per més que em negava 
de la seva rítmica, no hi trobava ni perdó ni refugi i, és 
clar, encara menys consol. Tot era erm, paorós, afòtic, 
precari. I aleshores era quan rellegia fi ns a la nàusea Ca-
vafi s, traduït per Joan Ferraté:

En aquest lloc ombrívol, de cambres fosques, passo
dies feixucs, voltant amunt i avall, i m’escarrasso
cercant les fi nestres. – S’obrirà
una fi nestra, i em treurà el desfi ci. –
Però no hi ha fi nestres, o bé sóc jo que no
les puc trobar. Potser de no trobar-les és millor.
Potser la llum serà un nou sacrifi ci.
Qui sap les novetats que portarà.

Allí tampoc no hi havia cap sentiment emparador, cap 
sopluig, res on agafar-se per dissipar l’angúnia de la des-
esperació, però almenys hi bullia una mena de consell 
amagat, un advertiment que semblava portar implícita 
la llavor del camí de tornada. Però, tot i ser plenament 
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conscient que tornar volia dir enfrontar-se a la certesa 
absoluta de la teva presència, qualsevol cosa era millor 
que la perplexitat imperible del dubte, que la indetermi-
nació de la llunyania imposada, que la incongruència del 
titubeig inepte. 

*   *   *

No podia ser d’altra manera. El teu record dens es 
va acabar materialitzant i ho va fer a través d’un timbre, 
d’un invent petit, miserable i mortifi cador, d’un dring 
lleuger i ofenós que va esvorellar el vel esprimatxat de la 
matinada. Sí, Mireia, sí, prou que ho saps. D’un timbre 
estrident i maliciós que em va arrencar amb precipitació 
obligada de l’abraçada entumida de la son, d’aquell estat 
dolç de mitja vigília mandrosa que desdibuixa la realitat i 
l’escampa pels territoris sempre plàcids de l’oblit somno-
lent. Vaig saber que encara era una hora inhòspita pel pes 
abrusant de les parpelles i per la broma matutina que ja 
es començava a desenganxar sense presses de la línia seca 
de l’horitzó, aixecant, lluny encara de les urgències del 
migdia, el vel d’impunitat nocturnal i mostrant el perfi l 
sòlid i altiu dels petroliers gegantins, bèsties metàl·liques, 
monstres artifi cials, senyors del mar que semblen esguar-
dar amb gelosia la presència monolítica i altívola de la 
torre del Pretori com una cohort de sentinelles avesats i 
obedients. 

Les gavines xisclaven sense fre i tallaven l’aire amb 
l’elegància indolent del seu vol, mentre un mestraló suau 
remenava les fulles verdosenques de les moreres i desfeia 
els darrers penjalls de foscor. La nit a la ciutat sembla, 
de vegades i per a qui s’hi vulgui fi xar, una recreació es-
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tranya del buit, un refl ex irreal que s’amara de la sentor 
de la sal del mar i dels vapors volàtils dels hidrocarburs 
sintètics que suren sempre lliures de qualsevol tenalla, es-
campant la presència real del diner forà, contaminant i 
totpoderós. El dia, però, neteja a fons, ho esvaeix tot i la 
llum acaba sempre esborrant els rastres quasi impercepti-
bles de la foscor, d’aquell estat il·lògic on tot pot ser, on 
la impunitat sembla predestinada a preservar de tots els 
mals i a emparar els malfactors. Però, ben mirat, ara és 
ben bé igual el dia que la nit. Tot canvia o potser és que 
ja res no es mou. Ja no és possible sentir l’olor acre de les 
algues remenades per les ones del crepuscle i l’únic que 
persevera són les humitats rebels que tenyeixen el món 
amb una lleugera capa aquosa, amb un vel que ho amara 
tot, que va podrint l’essència íntima de les coses de la 
mateixa manera que el teu record, Mireia, corromp la 
base tremolosa dels meus pensaments i el nucli insegur i 
encaparrat de la meva vida. 

Les ciutats són alguna cosa més que un riu aliè que 
passa de manera fugaç pels vorals assedegats de les nostres 
existències i que només acaba deixant un rastre lleuger, 
neutral,  fet de minúscules gotetes d’humitat que s’escam-
pen pels camins inconeguts de l’èter al primer contacte 
amb una font de calor més o menys constant i poderosa. 
Les ciutats són éssers vius, monstres endimoniats i amo-
rals que ens embolcallen amb la sentor del seu esperit, 
una essència fosca i recòndita que sempre fa olor de cadà-
ver, que porta invariablement aferrat a la pell el perfum 
àcid de la mort, d’aquell òbit que sempre ens venç amb 
lentitud, amb paciència, dia rere dia, que ens amara les 
entranyes i ens encomana el virus maligne de la seva ma-
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laltia irreversible. Les ciutats, Mireia, no perdonen mai els 
qui les viuen, aquells qui les pateixen des de la modèstia 
impune de la desconeixença, des de la tossuderia absur-
da de la normalitat, des de la persistència absoluta de la 
necessitat. Les ciutats són bèsties cruels que ens fagociten 
sense aldarulls, que ens entollen la corada amb el rellent 
criminal de la seva essència esvaïdora. Imprimir caràcter, 
en dirien els retòrics afeccionats als eufemismes càlids, 
però el que fan de veritat és menjar-se els costums, alterar 
els hàbits, deteriorar les virtuts, accentuar els defectes i 
encomanar-nos per sempre més una càrrega feixuga d’odi 
irreversible i transparent.

Però malgrat aquesta dominació quasi malaltissa que 
les urbs injecten als seus moradors, sempre hi ha viatgers 
valents que es poden arribar a desenganxar de la sensació 
apegalosa de pertànyer a una ciutat concreta durant tota 
l’eternitat, que poden sacsejar el llom amb violència, com 
un petaner mullat per un ruixat imprevist, i deslliurar-se 
d’una batzegada seca i ràpida del llast viscós que repre-
senta el fet de viure sempre amb aquest lligam umbilical. 
Jo no he pogut, Mireia. No he pogut alliberar-me del jou 
que em vaig guanyar amb les meves accions. I creu-me 
que ho he intentat, que he lluitat amb totes les meves 
forces per trencar els lligams que m’unien a la meva ciutat 
i a tots els sentiments que brollaven de la seva presència, 
de la seva absència, del seu record. A hores d’ara ja tinc 
molt clar que no sóc un transeünt intrèpid, un navegant 
agosarat i que, tot i fugir, no m’he pogut deslliurar mai 
de l’atracció gravitacional d’aquesta vila miserable, testi-
moni mut de tots els meus pecats de joventut, de totes les 
engrunes d’un passat errívol i hostil a perpetuïtat. 
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Sento a cada moment el retruny dels seus càntics de 
sirena venjativa, els udols de la seva nit, els esgarips que 
m’amaren a tothora amb els líquids ambarins i densos 
de la culpabilitat. Uns crits sords que són com cordes 
invisibles, com cadenes que em lliguen, que m’estiren i 
que m’obliguen a tornar, a assumir d’una vegada per to-
tes la fl aquesa, a rebolcar-me eternament en el fang fosc 
del delicte mai perdonat. Les ciutats, Mireia, són vampirs 
assedegats i jo sóc un animal feble i petit, una víctima 
propícia sense força per lluitar, sense voluntat per oposar 
resistència i per això em venç sempre el teu record per-
tinaç, aquest halo indestructible que embolcalla la teva 
membrança agrenca com un sudari santifi cat i disposat 
a escampar arreu les cicatrius d’un mapa adust fet de fe-
rides antigues, d’heretgies mal cauteritzades, sempre a 
punt per sagnar de nou, per obrir-se i escampar als quatre 
vents, als set mars, el fl uix vermell i calent de l’oprobi i 
la infàmia.

*   *   *

Pels missatges muts que desprenien el seu rostre ner-
viós, els seus ulls inquiets i el seu aire atemorit, es podia 
imaginar amb facilitat que el Jaume Joan ja feia hores que 
havia abandonat la calidesa protectora dels llençols i 
que no semblava gaire disposat a deixar-se captivar ni per 
la imatge plàstica dels grans vaixells emmarcats amb el 
blau turquí del matí acabat d’estrenar que es divisava des 
del balcó, ni per la poètica revitalitzadora i etèria del cafè, 
ambrosia tropical, que fumejava damunt la taula. Patia 
en carn pròpia el punt més àlgid de la cinglada muda de 
la ciutat, el mosaic multicolor que acaba convertint-se 
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sempre en un escurçó maligne, en un animal de fi blada 
penetrant i verinosa. 

Malgrat aquesta aparició del tot inusual, i tot i les 
boires que encara m’entebionaven el cervell, el coneixia 
prou bé com per saber que el fet de veure’l palplantat a 
la porta de casa amb el posat desvalgut d’un moixonet 
acabat d’arrencar del niu era l’indicador cert que hi havia 
alguna cosa que no acabava de funcionar prou bé, que 
algun engranatge de la màquina perfecta s’havia desajus-
tat, que calia alguna reparació urgent que, per desgràcia, 
no estava a l’abast de les seves mans i que, per tant, això 
l’obligava a la sempre desagradable operació de sortir de 
la seva closca rutilant per tal de cercar solucions urgents, 
medicaments guaridors per a malalties sobtades.

Jaume Joan Romeu no era d’aquelles persones que 
acostumaven a fer visites de cortesia a domicili. I encara 
menys a mi i a aquelles hores ambigües del matí. Era 
un personatge peculiar, però fàcil de conèixer. Defi nir, 
patentitzar i accentuar les diferències entre ell i la resta 
dels mortals era una de les seves ocupacions habituals i, 
sense cap mena de dubte, la que més bons resultats li 
donava. En favor seu s’hauria de dir que ho feia de ma-
nera inconscient, amb aquella fermesa innata que brolla 
dels porus de la pell sense forçar-la, sense esquinçar-la, 
com un refl ex nerviós. Pel que fa als escenaris escollits per 
anar mostrant la tirania quotidiana, val a dir que la segu-
retat emparadora que li aportava el despatx de director 
del Museu d’Art Modern era quasi sempre l’epicentre de 
totes les seves relacions amb l’univers exterior, l’úter càlid 
i matern que el protegia i a la vegada l’aïllava de les agres-
sions alienes, de les invasions sobtades i de la càrrega de 
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possible inseguretat davant els fets no previstos, estudiats 
i analitzats amb una certa antelació. Aquella habitació era 
la línia divisòria entre el que ell dominava i el que en un 
moment donat es podia escapar de la tenalla precisa del 
seu control ferri. Era meticulós i subtil, fred i precís, cor-
dial i manipulador. Mai no feia res que no obeís a un pla 
traçat amb minuciositat, amb tota la parsimònia escrupo-
losa d’un rellotger experimentat. Fins i tot els seus gestos 
semblaven ser el producte acurat i premeditat d’un curs 
especialitzat, únic, car, molt car i dissenyat de manera 
precisa a la mida exacta dels seus interessos vitals, íntims 
i intransferibles. Es movia com si només fos possible fer-
ho d’aquella manera, com si alterar el gest fos una falta 
greu, un motiu perquè el director invisible i totpoderós 
del seu univers personal li retirés en un no res la matrícula 
d’honor aconseguida amb tants anys d’esforç continuat, 
li esborrés la nota màxima que li permetia mantenir-se 
eternament aferrat a la beca que aportava la gratuïtat i el 
luxe a la seva vida còmoda. 

La solidesa indestructible del seu reducte personal 
semblava que tingués ànima pròpia, vida al marge i que 
actués com una mena de beuratge miraculós, privatiu no-
més de les pàgines imaginatives d’un conte de fades, una 
cova màgica que li injectava tota la fortalesa necessària 
per tractar tothom des d’un nivell de superioritat evident. 
Ell era la màxima autoritat en matèria artística i això era 
una realitat, un actiu indiscutible que calia respectar i que 
ell s’encarregava d’escampar i de fer valer a tort i a dret, 
sense importar-li gens ni mica ni quan, ni amb qui, ni de 
quina manera. 
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El seu cau era una estança lleugerament rectangular, 
amb el terra i tots els mobles de fusta clara, la qual cosa li 
donava un aire d’asèpsia envejable, un aspecte de netedat 
que despertava els sentits i obligava a mantenir una certa 
prevenció. Era un cant a la puresa de les línies, a la cla-
redat de la llum, a la perfecció de les formes, a l’equilibri 
dels colors, unes premisses accentuades per la presència 
de grans fi nestrals que deixaven entrar glopades de sol 
i que oferien la perspectiva del carrer de les Cuirateries 
corbant-se amb suavitat per anar a morir quasi al naixe-
ment del carrer Major. I sempre amb uns quants papers 
damunt la taula. Només els estrictament necessaris, ni 
més ni menys. Cap rastre d’aquell desordre confús que 
pot portar a pensar en una certa desorganització ni tam-
poc de la buidor absoluta que, més que a l’efi càcia, sem-
bla anar aparellada a la més gran i recriminable de les 
ociositats. Tot d’acord amb la seva persona, en el punt 
exacte d’equilibri, en la mesura justa. Pocs assumptes i 
molt importants. Alguna trucada, sempre urgent i so-
vint de l’estranger, que anava acompanyada de manera 
inva riable d’una resposta professional construïda amb un 
mur impenetrable i certer de frases curtes i segures.

Ell, assegut d’esquena a la claror, amb les persianes 
catalanes obertes de bat a bat, deixava que l’entrada vio-
lenta de la llum ferís els ulls del visitant i convertís la seva 
fi gura en un contrallum equívoc, incert. A la seva esquer-
ra, vetllant les entrevistes, un oli sobre tela de Josep San-
cho Piqué, La violinista, la representació plàstica d’una 
dona que sobreeixia lleugerament els cànons de bellesa 
anorèxica que imperen actualment, que havia renunciat 
al seu instrument i que, girada un quart de volta respecte 
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a l’eix general de l’escena, semblava demostrar un cert 
desinterès per tot el que succeïa al seu voltant, donant les 
espatlles al petit desesper de les persones que intentaven 
arrencar una engruna de favor del Jaume Joan Romeu. 
Encara que l’hagués fet fer per encàrrec, no hauria pogut 
trobar un quadre millor per acompanyar-lo en la solitud 
del seu despatx. 

Entrar al seu món implicava sovint un exercici d’hu-
militat evident, una mena d’acte de contrició, de dema-
nar perdó sincer per totes les faltes comeses al passat i 
per les que, segurament, s’havien de cometre en un futur 
i entonar sempre un mea culpa tan involuntari com ri-
dícul. Penetrar en aquell univers personal representava 
ser protagonista d’una contrició interna i externa que 
es tancava quasi sempre amb la concessió dels favors 
sol·licitats després d’un estira-i-arronsa tan desesperant 
com innecessari, que només servia per refermar la seva 
posició de força i de control i per humiliar una mica més 
l’ego maltractat de la persona que seia a l’altre costat de la 
seva taula de comandament. Per això no era gens normal 
trobar-lo a punta de dia palplantat a la porta de casa i 
mostrant un aire desvalgut i tendre.

*   *   *

Jaume Joan era un ésser peculiar, un d’aquells ele-
ments rars, una de les excepcions divergents que acaben 
sempre confi rmant totes les regles encara que siguin molt 
estranyes. Semblava com si tot el seu cos obeís les ordres 
concretes d’un cervell precís, cartesià i només preparat 
per dissenyar els seus moviments segurs, compactes, in-
capaços de trair-lo, de posar en evidència alguna emoció 




