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un àngel PeR a l’èRIka

Qui no ha afrontat les adversitats
no coneix la seva pròpia força.

Ben Johnson

I

Deu fer una mitja hora que han apagat els llums de la 
presó. el silenci, trencat en ocasions pel lament d’alguna 
reclusa toxicòmana o per una sirena d’ambulància, co-
mença a estendre’s per les dependències com un mantell 
gruixut i pesat. observo la cel·la. la minsa claror que 
entra per entre els barrots em permet distingir les siluetes 
dels objectes: els catres, el lavabo, la taula. Tot és quiet, 
parat, immòbil, com en un bodegó carceller. Voldria que 
ja fóssim demà al matí; voldria que fos sempre matí, i no 
haver de suportar aquesta negror.

sempre he estat una persona que no he tingut por de 
res, tret de la foscor. Ja de ben petita, la mare em deixava 

Mercè Malé Gardella

Guanyadora del IX Premi de narrativa curta
Mn. Romà Comamala
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4 Mercè Malé gardella

la porta de l’habitació una mica oberta perquè passés la 
llum del passadís. Recordo que, un any, els Reis d’ori-
ent em van dur un llum amb la forma d’un barrufet que 
funcionava amb piles i feia una claror blavosa. era molt 
divertit, aquell llum; m’agradava molt. la barretina del 
barrufet s’il·luminava, i la mare el posava a la tauleta de 
nit. el deixava encès fins l’endemà, no fos cas que em 
despertés enmig de la nit i em posés a plorar. Però no vull 
pensar en la mare.

és ara, amb l’arribada sobtada de la foscor, que els 
mals records m’acorralen en el meu petit racó de cel·la. 
no, no vull pensar; vull deixar la ment en blanc i ador-
mir-me de seguida. Però el passat sempre torna, com un 
vòmit mental indesitjat. els records se succeeixen en el 
meu cervell; sembla una pel·lícula desorganitzada, incon-
nexa, caòtica. 

Voldria poder retallar els fotogrames de les coses bo-
nes i desfer-me de les dolentes llençant-les al contenidor 
de la memòria perduda. Voldria que em fessin un rentat de 
cervell (que ho fes una secta o uns alienígenes provinents 
de Mart, tant em fa!) i que s’esborrés tota empremta de 
temps pretèrits. Voldria no tenir records. Voldria no tenir 
passat.

De sobte, veig que alguna cosa es mou en la foscor. és 
la Violeta, una de les companyes de cel·la. s’aixeca del llit 
i va a l’armari a buscar alguna cosa.

—Pssst, èrika, que dorms? —pregunta la Violeta, 
mentre s’acosta a la meva llitera.

—Més o menys… Què vols? —semblem dues espies 
de la kgB parlant en veu baixa.
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—Tinc una espelma blanca. l’he aconseguida d’es-
tranquis. et puc llegir les cartes, si vols. et vaig dir que, 
quan en tingués una, te les llegiria, recordes? és millor 
que fer-ho de dia —la Violeta xiuxiueja per no despertar 
l’altra companya de cel·la.

—Ja et vaig dir que no hi crec gaire, en això.
—només seran uns minuts.
—no, de veritat. no li trobo el què, a això de les car-

tes…
—Potser et diran coses interessants —diu la Violeta, 

riallera.
—Ho dubto.
—au, vinga, prova-ho!
—D’acooooord —afegeixo, allargant la o.
—som-hi! —diu la Violeta, satisfeta.
la Violeta és alta i prima. Deu rondar els cinquanta 

anys i no es pot pas dir que la providència l’hagi dotada 
de gaire bellesa física. Quan vivia en llibertat, regentava 
una línia 800, d’aquelles que et llegeixen el futur per te-
lèfon: El Tarot de Violeta. Havia arribat a fer una petita 
fortuna amb el boom que hi va haver als anys noranta en 
aquesta branca empresarial. ara està complint una con-
demna d’un any i mig per haver defraudat Hisenda.

Baixo de la llitera a poc a poc per no caure (no seria 
la primera vegada que caic per aquest minúscul penya-
segat). Tenim una petita taula amb dues cadires. ens hi 
asseiem. la Violeta encén l’espelma i treu les cartes del 
tarot de dins un petit cofre de vellut vermell, com si es 
tractés d’un talismà. les barreja, les posa en forma de 
ventall i em diu que en triï cinc a l’atzar.
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—Tu has tingut sempre un àngel de la guarda, no? 
—la pregunta em xoca, però sé molt bé el que he de con-
testar.

—Doncs… em sembla que sí —responc amb un petit 
somriure que la Violeta no percep.

—Ja ho sabia. les cartes no diuen mai mentides 
—mentre amolla aquesta sentència, la Violeta toca les 
cartes amb el dit índex.

s’ha passat un quart d’hora ben bo predient-me el 
futur. Mentre parlava, les seves dents, ben arrenglerades 
i grosses com les tecles d’un piano, lluïen en la foscor. 
M’ha augurat tot de coses agradables. no puc entrar en 
detalls, perquè no ha concretat res; el que ha dit han estat 
vaguetats que podrien encaixar en qualsevol persona de 
la meva edat. He escoltat amb atenció el que em deia, 
però això no significa que m’ho hagi cregut. sempre m’ha 
semblat una presa de pèl, tot això dels signes del zodíac i 
les cartes del tarot.

Malgrat tot, li dono les gràcies, em torno a ficar al llit 
i procuro no pensar en l’obscuritat. la Violeta ha apagat 
l’espelma amb un esbufec i l’ha deixada de nou a l’armari, 
però s’ha oblidat d’ajustar la porta.

—Violeta, si us plau, tanca la porta de l’armari.
Just en aquell moment, ha aparegut en Raül, el carce-

ller del nostre passadís. ens ha preguntat per què hi havia 
llum a la nostra cel·la, que què fèiem. li hem dit la veritat 
i ens ha fet entregar l’espelma, ja que està prohibit tenir-
ne a les cel·les. la Violeta la hi ha donada a contracor, tot 
deixant anar un renec que en Raül no ha percebut, però 
jo sí.

Un a�ngel per a l'E�rika   6 31/3/11   18:04:10
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la Bocalinda, l’altra companya de cel·la, dorm com 
un tronc. em sembla que ronca una mica i tot. Puc veu-
re com el llençol se li arrapa a les cames nues com una 
planta enfiladissa. no té mai problemes per dormir: la 
medicació que li ha receptat el metge per combatre el 
mono de la cocaïna la deixa força sedada.

Tanco els ulls. és quasi mitjanit. D’aquí a deu minuts 
serà el 8 d’agost: el meu aniversari. Compleixo vint-i-un 
anys. Penso en demà i vaig baixant els esglaons de la son 
fins que m’enfonso en els braços de la nit.

II

Vaig néixer l’any 1986, en un hospital de granada, 
a la canícula d’agost. els meus pares s’havien hagut de 
desplaçar a andalusia per assistir a l’enterrament d’un pa-
rent de la mare, el tiet Pedro. ella només tenia vint anys i 
el pare, que era anglès, vint-i-cinc. sempre m’explicaven 
que em va costar molt de venir al món, que no acabava de 
sortir mai, però que, un cop vaig arribar, vaig deixar anar 
uns plors que es varen sentir fins a lima.

al cap d’una setmana d’haver nascut, vàrem tornar 
cap a Barcelona, al pis que teníem al carrer València. la 
meva arribada els havia transformat en dos éssers embri-
acs de felicitat. Diu la mare que el pare es veia tan ple 
d’alegria amb el naixement que es passava tota l’estona 
mirant-me amb ulls de badoc i dient-me cursileries en di-
minutiu: “Hola, coseta! Com està la meva neneta? Quin 
nasset més bufó!”. I coses així. eren uns pares joves, plens 
d’energia i paciència.

sempre s’ha dit que els nens neixen amb un pa sota 
el braç, però jo, en canvi, vaig néixer amb una cosa mi-
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Ricard Desola Mediavilla

Menció del jurat

es va despertar a l’habitació d’un hospital, confós i 
atordit. Va obrir els ulls i va mirar al seu al voltant: parets 
blanques i nues, un armari, una porta que comunicava 
amb un petit lavabo, una cadira, una tauleta amb una 
ampolla d’aigua i un got de plàstic, i una finestra per la 
qual entrava la llum del dia. 

el primer que va pensar va ser que havia patit un ac-
cident. 

espantat, va moure el cap per examinar-se el cos, es 
va mirar els braços i l’abdomen, va observar la forma de 
les cames sota el llençol que les cobria i va moure els dits 
de les mans i dels peus. semblava que tot era al seu lloc i 
funcionava correctament. sentia un lleu, gairebé imper-
ceptible, mal de cap, però res més. 

“em deu haver atropellat un cotxe”, va pensar. “segur 
que he perdut el coneixement, m’han portat fins aquí en 
ambulància i ara em tenen en observació”. 
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Va apartar una mica el llençol i va comprovar que no 
tenia ferides, ni apòsits, ni escaioles, ni res que indiqués 
que havia pres mal. semblava que es trobava perfecta-
ment. llavors va pensar que potser havia patit un infart, 
o una embòlia, o un esvaïment causat per alguna malaltia 
estranya. Però no l’havien monitoritzat, ni sondat, i esta-
va en una simple habitació de planta, no en una unitat 
de vigilància intensiva. encara es preguntava què dimo-
nis podia haver-li passat quan una infermera va entrar a 
l’habitació. era una dona d’uns cinquanta anys, nerviosa, 
prima i eixuta, que exercia la seva feina amb diligència. 
Duia un tensiòmetre a la mà. 

—s’ha despertat? —va dir, en veure que tenia els ulls 
oberts—. Me n’alegro. 

—on sóc? —va preguntar ell. 
—a la Clínica Puig —va respondre la dona mentre 

procedia a prendre-li la tensió—. a l’habitació 207. 
—Què m’ha passat? no puc recordar res… 
—això és un bon senyal. significa que la intervenció 

ha estat un èxit. 
—la intervenció? Quina intervenció? 
—la intervenció per esborrar-li la memòria. 
—M’han esborrat la memòria? —va balbotejar, sor-

près—. Per què? 
—Perquè vostè mateix ho va demanar. Va dir que vo-

lia oblidar el seu passat. 
obrí la boca per seguir preguntant coses, però ella es 

va anticipar i el va tallar abans que pogués pronunciar cap 
més paraula: 

—Pot aixecar-se i vestir-se, si se sent amb forces —va 
assenyalar l’armari amb el dit—. la seva roba és allà. 
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D’aquí a una estona tornaré per acompanyar-lo al des-
patx del doctor Medina. ell li donarà totes les explicaci-
ons pertinents. Però no es preocupi. Tot ha sortit segons 
el que estava previst, i no hi ha hagut cap complicació.

la infermera va acabar de prendre-li la tensió i va mar-
xar. ell va quedar-se allà, estirat al llit, amb la mirada fixa 
a la paret de davant, embargat per un profund sentiment 
d’inquietud. era cert que li havien esborrat la memòria? 
Va provar de recordar qui era, però tots els seus esforços 
resultaren inútils. Ho havia oblidat tot. ni tan sols es re-
cordava del seu nom. no sabia on vivia ni quina era la 
seva feina. no recordava els seus pares, ni sabia si estava 
casat o tenia fills o germans. el seu passat havia desapare-
gut completament. 

es va aixecar del llit i es va posar dempeus. les cames 
no van fer figa, no va experimentar cap sensació de debi-
litat, el seu cos semblava que responia perfectament a les 
ordres emeses pel seu cervell. anava vestit amb el pijama 
de l’hospital i estava descalç, però va veure que hi havia 
dues sabatilles a terra i se les va posar. es va acostar a la 
finestra i va contemplar el tràfec del carrer a través del 
cristall. 

la multitud caminava en totes direccions, els automò-
bils rugien esperant que els semàfors canviessin de color, 
les terrasses dels bars estaven plenes de gent que llegia el 
diari o prenia cafè, tot semblava normal i quotidià. era 
un dia assolellat. Per la llum del sol, devien ser les deu o 
les onze del matí. 

Va anar al lavabo i es va quedar una estona plantat 
enfront del mirall, observant amb fascinació el seu propi 
rostre. era el rostre d’un home de poc més de quaranta 
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anys, amb els cabells escassos i foscos, els ulls negres i 
barba de tres o quatre dies. Va examinar les seves faccions 
com si les veiés per primer cop: el nas, els llavis fins i 
pàl·lids, els pòmuls alts i pronunciats, les celles pobla-
des i lleugerament arquejades, el front solcat per petites 
arrugues. Però, per més que es mirava, no aconseguia re-
conèixer la seva cara. el va envair una intensa sensació de 
pànic, molt semblant al vertigen. se sentia perdut, des-
concertat i vulnerable. 

Va rentar-se, es va eixugar amb una tovallola i va res-
pirar profundament, tractant de mantenir el control de la 
situació. Després va tornar a l’habitació i va obrir l’arma-
ri, tot buscant les seves pertinences. un vestit gris, elegant 
i sobri, penjava d’un penja-robes. en un dels prestatges 
hi havia una camisa blanca, impecable, curosament plan-
xada i plegada, uns calçotets nets i un parell de mitjons 
negres. a la part inferior va trobar-hi dues sabates de pell 
que semblaven noves. Començà a vestir-se, i encara no 
havia acabat de fer-ho quan va tornar la infermera.

—Ja s’ha aixecat? Com es troba? 
—Bé, però estic confós. no recordo qui sóc. 
ella va abandonar per uns segons la seva actitud dili-

gent i freda, els seus llavis van esbossar un somriure tímid 
i va respondre amb un to de tendresa a la veu: 

—no es preocupi. el doctor el rebrà ara mateix. Des-
prés de parlar amb ell, se sentirà més tranquil. 

Quan va haver acabat de vestir-se, la infermera el va 
acompanyar a través d’un laberint de passadissos blancs. 
Hi regnava l’activitat pròpia d’un hospital: pacients pas-
sejant en bata i sabatilles, personal clínic entrant i sortint 
de les habitacions o empenyent carrets carregats de medi-
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caments, zeladors arrossegant lliteres i cadires de rodes, i 
gent visitant els seus familiars malalts. 

Finalment van arribar a un despatx inundat d’una 
llum asèptica i freda. el doctor Medina l’esperava darrere 
d’una taula. era un home gran, de cabells blancs, mirada 
intensa i expressió severa. el seu aspecte transmetia segu-
retat i confiança. amb un gest el va convidar a seure. 

—Bon dia —el va saludar encaixant-li la mà. 
—Bon dia. 
—Com es troba? 
—espantat. 
—és completament normal que tingui por. Durant 

un temps se sentirà confós, però no hi ha res per què 
preocupar-se, tot ha sortit segons el que estava previst. 
Recordi que si està passant per això és perquè vostè ma-
teix ho va triar. 

—això és precisament el que més m’espanta. Per què 
vaig decidir perdre la memòria? Quina raó podia tenir 
per fer una cosa així? 

—no conec les raons. Com comprendrà, no exigim 
als nostres clients que ens expliquin els motius de les se-
ves decisions. això és un assumpte privat. Però molts són 
persones que han patit una experiència traumàtica, una 
agressió, una violació, alguna circumstància que els ha 
marcat profundament, i tracten d’oblidar aquest episodi. 
uns altres han fet coses terribles i se senten culpables, 
viuen turmentats pel remordiment i volen començar de 
nou. gairebé tots tracten d’oblidar un fet concret, o una 
etapa determinada de les seves vides. Però vostè es va obs-
tinar a eliminar tots els seus records. absolutament tots.
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