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L’ESPERIT DE NADAL

Una de les poques ocasions en què, al llarg de l’any, se’m permet de 
desterrar la meva taula i la màquina d’escriure en el silenci i l’abandó 
més trist és, precisament, quan arriba Nadal. Una paga de riure mul-
tiplicada per dos, somriures pertot i un «nois, passeu-vos-ho bé, però 
d’aquí una setmana us vull darrere la taula esmicolant l’eina» és el senyal 
més evident que ens trobem davant d’uns dies especials. Aleshores, cap 
al tard, quan tots han fugit, la redacció es transforma en un desert fan-
tasmagòric de potes metàl·liques i fundes de plàstic, amb els paravents 
dels box que semblen un acordió immens tocant una inconsolable sona-
ta de Chopin i que retallen a tires la tènue llum del neó de la façana que 
es filtra pels finestrals. És Nadal. Sí. I no som a la Cinquena Avinguda 
de Nova York, sinó a la Tàrraco Augusta, carrer de Canyelles. Redacció 
del Crònica.

Enguany, mil nou-cents vuitanta-nou, he accedit als precs de la meva 
mare. Després de dos anys d’insistir-hi en va. I no sé exactament per 
què ho vaig fer; m’havia promès a mi mateix que mai més tornaria al 
casal patern. Potser em trobava sol, després de l’òbit de la Mila, i no em 
venia de gust anar a Barcelona a passar les festes amb els antics com-
panys de facultat, o pujar amb en Carles Bondia a Benasc. La qüestió 
és que he aterrat, malgrat que el meu subconscient m’estirava en sentit 
contrari, al Mas de Font-rubí. Lluny del brogit de la capital i de la neu, 
de les baixades des del pic Galliner o del tuc de Bassibé. 

Malgrat tot, quan he traspassat la immensa portalada de ferro i he 
albirat els jardins de la meva infantesa, tan ben endreçats, i la glorieta de 
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12 Joan Giné-Masdeu

la bassa o el vell molí on són ara les cotxeres, m’ha pervingut la nostàlgia 
d’aquells anys llunyans i m’he dit a mi mateix «potser sí, que ets a casa 
teva», al cap i a la fi.

Vint-i-quatre de desembre. Capvespre. He acabat d’aparcar el meu 
quatre-llaunes on he pogut, a la vora dels Mercedes i dels BMW. Inten-
to esbrinar a qui pertany cada un. Els Mercedes al meu germà Pere i als 
Pizzi, segur. Un BMW? Potser de ma germana Alberta? Tant se val. A la 
part central del vestíbul del palauet hi havia un gran batibull. Corrien 
amunt i avall molts nens i nenes. Devien ser alguns dels meus nebots, 
que amb prou feina reconec. N’agafo un al vol, el que m’ha semblat 
més menut.

—Hola, germanet! —ha exclamat una veu al meu darrere.
Em giro. És l’Alberta. Li he preguntat si el nen era seu. S’ha posat a 

riure. Com es conservava de maca, i tan distant ensems!
—No, aquest és en Pauet, del Marcel.
Ah, és clar! En Marcel s’havia casat feia un any a Itàlia, després d’ha-

ver tingut una criatura. Quan la meva mare s’apropava a veure’m a Tar-
ragona —només amb ella havia anat mantenint algun tracte ocasional 
des que vaig marxar— em posava al dia de les novetats de la meva cada 
vegada més extensa família. Allò era Nadal i semblava que aquest cop 
ens hi trobaríem tots, a Font-rubí, els apocalíptics i els integrats.

Quan intentava continuar la conversa amb ma germana, ha compa-
regut tot just la meva mare, l’amfitriona. M’ha abraçat, m’ha fet un pa-
rell de petons i, amb els ulls lleugerament brillants —això semblava—, 
m’ha agraït que hagués vingut aquest Nadal. Es feia gran, però conser-
vava la mateixa energia de sempre. «Podràs dormir a la teva habitació, 
amb el Rui. Apa, agafa la bossa, vés-hi i posa’t guapo. Mira bé l’armari 
i sigueu puntuals al sopar!» I ha seguit el seu camí cap a la cuina, o al 
rebost, suposo, com si hagués arribat un convidat més. Els Matamala 
han estat sempre mestres en el conteniment de les seves emocions.

—Amb qui ha dit que compartiré la cambra? —he demanat a ma 
germana, que encara era vora meu, amb en Pauet, que havia fugit es-
pantat als seus braços. 

Se n’ha rigut. «És el noi gran del Pere. Sembla que ja no siguis 
d’aquesta família.» No he fet cas del comentari i he preguntat:
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13Un sojorn a Baden-Baden

—I per què li dieu Rui? No li van posar Miquel, si no em falla la 
memòria?

—Rui Miquel. La seva dona castellana es va sortir amb la seva i tots 
li hem de dir Rui. Però, a tu, què t’importen tots aquests rotllets de 
família?

Ha estat un retret. Aleshores, he mirat fixament l’Alberta i en el fons, 
molt en el fons d’aquelles nines negres tan encisadores, he entrevist una 
ombra grisenca d’infelicitat.

Em calia anar a abocar la poca roba que duia a la bossa, abans que no 
s’aixafés del tot. He pujat al primer pis fins a plantar-me, d’una revola-
da, davant de la porta de l’habitació on jo havia dormit més de dinou 
anys. En empènyer-la, la foscor gairebé m’ha fet ensopegar. M’aturo 
de sobte i sento una musiqueta que semblava rock simfònic o quelcom 
semblant. Al mateix temps, una ferum de tabac turc em colpeja violen-
tament els narius. Acciono l’interruptor.

—Apaga la llum, merda!
M’he quedat glaçat. Quan aquella mena d’homenet s’ha adonat de 

l’espifiada, ni un sol mot d’excusa no ha sortit de la seva boca pudent. 
Tan sols diu:

—Ah, ets tu. Passa i tanca la porta, sisplau. T’he vist arribar —ha 
deixat anar des del llit, estirat, tan llarg com era.

He tancat i, de passada, obro una de les dues finestres de la cambra 
perquè s’airegés una mica.

—No el molesta, al senyor, suposo?
—Sí, que em molesta. Fa fred. Però tampoc vull que t’ofeguis.
—És molt amable per la seva part, senyor —he continuat fent jo. 

Tot seguit, he anat llençant sobre un dels prestatges de l’armari el con-
tingut de la bossa de viatge.

—Per què duus un quatre-llaunes?
—Perquè em passa pels collons.
—Va, no t’emprenyis, home —ha fet el noi amb un to concilia-

dor—. Mon pare ja em va advertir que anés amb compte amb tu, que 
eres una mica especial.

—El teu pare és molt intel·ligent.
El jove se’n riu i continua fent calades a aquella cosa turca.
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14 Joan Giné-Masdeu

—Per què no tires aquesta merda que fumes? Mira, si t’agrada, duc 
Marlboro —i li passo el paquet mentre m’estiro a l’altre llit.

—D’acord. Ho faré perquè ets el meu oncle i, fins ara, m’estàs caient 
bé.

Acluco els ulls. Estic una mica cansat. El Rui ha encès una de les 
meves cigarretes i expira el fum amb força, vers el sostre, amb posat de 
persona gran i fent-se l’interessant.

—Com van els estudis? —dic jo, més per desfer el silenci que no pas 
per cap interès sobre la seva situació acadèmica.

El noi fa el ronso. «Ni bé, ni malament. —I m’etziba, canviant de 
tema:— Com és que l’avi et va fer fora, festejaves la noia del jardiner, 
com diu mon pare?»

Li explico, una mica indignat, que a mi, ningú em va fer fora. Vaig 
marxar perquè vaig voler. 

—Per què? —insisteix ell.
Per un instant, reüllo de biaix el més gran dels meus nebots. Li faig 

uns setze anys. Té el perfil romà de la família. S’assembla als meus on-
cles italians. O potser a mi, quan era més jove. I si en aquell caparró tan 
familiar hi niuava un xic de comprensió, un xic de tendresa?

—T’has enamorat mai, Rui?
—Què dius? —s’ha sorprès—. Ah, no!
—Mira, jo la trobava maquíssima. Morena, d’ulls blaus, els cabells 

negres i lluents. Jo, aleshores devia tenir uns divuit anys. A les vacan-
ces de la universitat, estava tot el dia rondant el xalet del jardiner, del 
Quim, que al cel sigui. Vaig festejar d’amagat la seva filla durant més 
d’un any. Fins que el teu avi ens va filar.

—I què va passar? —pregunta en Rui, tot intrigat.
—Com si fos avui. Em va fer cridar i em va fer entrar al seu escrip-

tori —he explicat lentament i aguantant el dolor d’aquells records, tan 
propers, tan llunyans.

—I què, oncle?
—Vam tenir una conversa llarga i colpidora. No m’esperava una re-

acció així del meu pare, ni ell confiava que jo m’ho prengués d’aquella 
manera. Però, a la vida, hi ha coses que no s’han de suportar, per dig-
nitat i per amor propi. Ni del pare d’un mateix. En sortir, vaig fer les 
maletes de seguida i em vaig escapar cap a Barcelona, al pis que com-
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15Un sojorn a Baden-Baden

partia amb dos companys més de la facultat. No vaig tornar a la que jo, 
durant tant de temps, havia cregut casa meva fins avui. Ves per on. Un 
gran dia, oi?

—Sí, caldrà celebrar-ho. Podríem agafar una bona merda quan tot-
hom es retiri a dormir. Però no m’has explicat què et va dir l’avi.

—Ja t’ho pots figurar —he mentit jo a mitges—: un Montferrat 
no podia festejar la filla d’un jornaler. Aquell mateix dia, va ordenar al 
Quim que s’emportés la Mila ben lluny de Font-rubí.

—Mila…, un nom molt bonic —murmura en Rui, tot esclafint la 
llengua amb la seva curiositat satisfeta.

No calia dir-li tota la veritat, aquella veritat que només el meu pare 
i jo sabíem. Era Nadal, oi? Per què desenterrar records que em feien 
mal i que potser escandalitzarien el meu nebot? Quin favor li faria de 
descobrir-li que el seu avi, el meu estimadíssim pare, m’havia declarat, 
com una escopetada, que la noia del Quim possiblement era filla seva i 
que podia dur també la meva sang?

—Som col·legues, no? —ha fet el Rui, de sobte.
La seva proposta em sorprèn. Al cap i a la fi, potser sí que li he caigut 

simpàtic. Ja em convenia dins d’un ambient que, just acabat d’entrar-
hi, ja se’m feia estrany.

—Si no et sap greu —afegeix—, em quedo el paquet de Marlboro. 
Tenies raó: aquest tabac turc que m’ha donat la paia de l’oncle Marcel 
no val una merda.

Al cap d’una hora de conversa xiuxiuejant, en què el meu nebot m’ha 
obert un xic el seu cor d’adolescent —una mica eixut, de veritat—, ens 
hem rentat les boques per no pudir tant a tabac. Tot seguit, ens hem 
ajudat mútuament a col·locar-nos dins dels fracs que la meva mare ens 
havia guardat penjats a l’armari, amb les seves camises corresponents, 
els corbatins negres, els mitjons de punt i les sabates noves. 

—Quina pinta, mare meva! —se n’ha fumut mon nebot.
Tots dos, mig estrafets, hem baixat lentament les escales amples que 

fan cap al bell mig del vestíbul i hem girat cap a la dreta, vers al gran 
menjador, on tota la patum ja estava ocupant els seients per celebrar el 
sopar de Nadal. «El Rui i tu, aquí.» La meva mare, com sempre, omni-
present, dirigeix la cerimònia. Veritablement, fa goig de veure aquella 
gran taulada, amb tanta porcellana, amb els coberts de plata, amb els 
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16 Joan Giné-Masdeu

canelobres brillants que tremolen a cada una de les sacsejades dels més 
menuts. 

Abans que faci acte de presència l’Amèlia, tot dirigint les criades amb 
els còctels de llagosta i el caviar, el meu germà gran —que vell!— mana 
fer silenci perquè el nostre pare pugui beneir la taula. Mentre el jaio 
salmodia David, amb la seva veu ferma i, a la vegada, rogallosa, he gosat 
de mirar-lo als ulls durant uns instants. Entre els dos s’estenien uns cinc 
metres entremig d’aquell bosc de copes de cristall. Han transcorregut 
uns segons llarguíssims, abans que ell no s’hagi fixat en la meva presèn-
cia. Aleshores, m’ha fet la impressió que el salm trontollava un poc. En 
Rui, a la meva vora, ho ha notat i em refrega el braç amb el colze. La 
meva mare, a qui no se li escapa cap detall, aixeca lleugerament el cap i 
ens reülla a tots dos, pare i fill pròdig. En l’esguard emocionat del meu 
progenitor he llegit com un prec enmig del silenci: «No em diguis res, 
fill meu. Perdona’m, perdona’m. Avui és Nadal.»

Lluny, cap a l’oest, la ciutat de Tarragona, aquesta nit, batega com un 
sol cor. I en el despatx de la redacció del Crònica, al carrer de Canyelles, 
la llum dels neons no para de jugar a detectius i lladres a través d’aquells 
amplíssims finestrals.
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NO T’HI POSIS

I

Sempre li ha agradat, a la Montse, tornar a casa fent marrada pel 
carrer de Barcelona i continuar en direcció a mar fins al passeig de les 
Palmeres. No res a dir. Salou, el mes d’agost, és curull de gent que va i 
ve i omple els carrers de vida i moviment. Sortíem del teatre, a la part 
nord de la ciutat, i ens quedava un bon camí fins a l’apartament. Però 
el carrer de Barcelona és un d’aquells indrets que et fan agradable la 
caminada i no et sap greu passar-hi cent vegades a l’estiu, malgrat la via 
del tren que el dissecciona. I era entretingut de veure els objectes multi-
colors de les botigues sota els tendals i els nens remenant tot de foteses 
dins dels cistells dels aparadors.

—És que no entenc com han pogut fer una cosa semblant dalt de 
l’escenari —insistia la Montse.

Des que havíem deixat la plaça del teatre no parava de donar-hi 
tombs i més tombs. Jo ja li havia advertit abans que no anàvem a veure 
una comèdia convencional, d’aquelles de seure, observar, riure i picar 
de mans. Coneixia el llibret d’haver-lo llegit a la facultat, feia una pila 
d’anys, al curs sobre el surrealisme que impartia en Joaquim Marco. 
Hom considerava Alfred Jarry, amb el seu humor de l’absurd i grotesc, 
Lautremont —Els cants de Maldoror— i el Rimbaud de Le bateau ivre, 
els precursors immediats de la colla del Tzara i del Breton, dels dadà i 
dels surrealistes. En aquella època, llegir tota aquesta gent també for-
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18 Joan Giné-Masdeu

mava part dels nostres ideals llibertaris i reforçava el nostre esperit de 
revolta. Per això, m’havia fet il·lusió aprofitar l’oportunitat que se’ns 
presentava en la programació de temporada d’estiu del TAS de Salou. 
La nostàlgia de l’estudiant perpetu, vet aquí.

—Però vejam, Benet, tu que has llegit l’obra, què dius: és possible 
que aquest Jarry hagi ideat una escena d’aquesta naturalesa? A finals del 
segle xix…, em costa de creure-ho!

Li hauria pogut dir en aquell moment que, amb certesa, no me’n 
recordava. Però no em va venir de gust fer-ho, ja que, altrament, hauria 
estat malparlant de l’autor fins a arribar a casa.

—Doncs, dona, ja saps com funcionen aquestes coses. Sempre hi ha 
algun director d’escena a qui agrada amanir allò que tal vegada només 
insinua l’autor en el text original.

Havia salvat en Jarry. De tota manera, el muntatge que havíem con-
templat aquella tarda, un sofregit d’Ubú rei i d’Ubú cornut, cuinat per 
aquell director espavilat, del nom del qual no me’n recordo, havia tin-
gut cura de destacar els episodis més morbosos del cicle «úbic»: l’em-
palament d’Achras, el col·leccionista de políedres i la relació carnal de 
Mare Ubú i Mnemó, l’escurapous egipci. És a aquesta darrera escena 
que feia referència la meva Montse quan criticava l’Ubú que acabàvem 
de presenciar. La veritat és que Jarry, en la seva obra original, mai no 
havia mostrat cap manifestació de sexe explícit damunt de les taules, 
només s’havia limitat a fer alguna insinuació rere una porta, al fons de 
l’escenari. Tot i ser un llenguallarg, era tímid tanmateix.

Sigui com sigui i deixant a banda les intencions de l’adaptador, no-
saltres vàrem ser testimonis d’un Mnemó que actuà amb els calçons 
abaixats i el cul enlaire, tot dant-lo al públic, és clar, mentre manxava 
ostentosament i amb ímpetu salvatgí dins de la llar ardent de la nostra 
admirable i esponerosa Mare Ubú, eixarrancada de forma impúdica so-
bre una de les butaques del saló. Les grapes de l’egipci no deixaven ni un 
moment de masegar les esplèndides mamelles de l’adúltera que havien 
sortit a prendre l’aire. Era autèntic o era ficció? No obstant, quins actors 
admirables!

—Jo et dic, Benet, que ho feien de veritat. La meva amiga Pepita és 
íntima de la dona de l’alcalde. El dimarts ens trobarem a la perruqueria. 
La hi farem arribar, a l’home, la nostra indignació per aquest desvergo-
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nyiment. Et prometo que això ho haig d’aclarir. En canvi, quan al jaio 
li posen el pal al cul es nota molt que li puja pel darrere, per l’esquena, 
entre la pell i la camisa de dormir. Però allò altre…

«Que la follin, la Pepita i, de passada, les seves dues filles», pensava 
jo. Perquè la trempera que em va venir durant aquells tres brevíssims 
i intensos minuts de disbauxa dalt de l’escenari m’havia provocat una 
gran contentació i un bon compromís al bell mig de l’engonal, si em cal 
ser sincer, per la delicadesa dels meus pantalons de lli. 

—I si compréssim pa? —va preguntar la Montse. Érem a punt de 
passar per davant de la fleca del carrer de Barcelona. Uns quants segons 
després, amb la barra dins la bossa, travessàvem el carrer Major fins a la 
plaça de Bonet. Més enllà, una riuada de fantasmes de pell rogenca amb 
barrets blancs i gorres fluorescents ens donava la benvinguda al passeig 
de les Palmeres. Érem a Salou, a l’estiu.

El brogit convidava al silenci i només la salabror de l’aire que gus-
tejàvem a cada pas ens cridava: «La mar és a la vora, el cel l’agombola 
amb delit i, entre ambdós, una parella solitària avança d’esma pel camí 
del dolce far niente.» 

I és que les vacances són això, l’art de saber no fer res, de no sa-
ber pensar gens, de saber fugir pel subconscient avall sense importar la 
destinació. Deslligat completament de noses, més predisposat al gaudi 
que a les tasques intel·lectuals. Aleshores, arribat aquí, em pregunto per 
què cony vam haver d’anar a la sessió d’Ubú. Quan renunciaré a actuar 
com un estudiant i em deixaré endur, d’una vegada, pel camí de l’ociós 
estiuejant?

—Benet, que ens passem, despistat.
I la Montse m’estirava cap a l’interior del nostre carrer, una travessera 

que anava del carrer Major fins al passeig. Aquí l’estretor era notable 
—encara més del compte pels innombrables cotxes aparcats a les vo-
reres— i també es tocaven les capçades dels arbres creant un ambient 
ombrívol i fresc sota aquella volta allargassada.

Un parell de marrecs muntats en sengles bicicletes feien esses entre 
els arbres i els transeünts, sobre la vorera. En creuar cap a nosaltres, ens 
vam haver d’enretirar a la vegada que un cridava: «Senyoreta Montse, 
senyoreta Montse!»

—Vaja, aquests són nous, oi, Montse?
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20 Joan Giné-Masdeu

—Fa una setmana que van arribar a l’esplai. Els seus pares s’han 
traslladat a viure a Salou. Són bons minyons. S’estan aquí al darrere, al 
carrer del Nord.

Les tardes dels dies feiners, ja feia anys que ens havíem buscat peti-
tes ocupacions que ens havien ajudat a integrar-nos en l’entorn social 
d’aquella comunitat que tan bé ens havia acollit. La Montse, pacífica 
de mena i partidària de les accions filantròpiques, s’havia dedicat a co-
ordinar diverses activitats d’un grup de nens i nenes que s’ajuntaven a 
la parròquia de Santa Maria del Mar, de dilluns a divendres. Suposo 
que el contacte amb els brivalls la compensava del fet de no poder tenir 
fills. Jo, més pràctic, em reunia amb una penya de «manyos» i gent del 
país per jugar a la petanca a la rasa de vora la platja de Llevant. Volia 
romandre, més ferm que la Montse, en la filosofia estiuenca del dolç fer 
no res. Malgrat la rauxa cultural d’aquella tarda.

II

En sortir de l’ascensor, se’ns presentà davant nostre un espectacle 
gairebé esperpèntic. Els nostres veïns del replà s’escridassaven de mala 
manera, l’un a l’altre. El seu anglès era llastimós, abominable. Es notava 
que ell anava una mica begut i arrossegava les paraules feixugament:

—La culpa és teva, mala puta. Només penses a follar i comprar roba. 
Ja te la fotré, jo!

—Què dius, malparit, i tu, no tens res dins del teu cap gros? 
Vaig arribar a temps de parar el braç que aixecava amenaçador l’ho-

menàs. Amb el meu anglès polit de diplomàtic de consolat, vaig etzi-
bar-li:

—Però què cony vols fer, Peter? Calma’t, és la teva dona!
—La meva dona? —va fer ell—. Aquesta és una barjaula de l’alçada 

d’un pont! S’ha deixat les claus a dins de l’apartament, la mala pècora!

N. de l’e.: D’ara en endavant, els diàlegs parlats en llengua no catalana apareixeran 
escrits en català i en lletra cursiva.
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La Rose estava tota compungida. La seva figura arraulida sobre l’es-
glaó de l’escala que pujava al tercer pis em va fer molta pena. Una veu 
interior em deia que havia de donar-los un cop de mà. La meva dona, 
a qui mai havia caigut bé la parella del Peter i la Rose, em va estirar el 
braç, tot mastegant: «No t’hi posis, Benet. Que s’ho solucionin ells, que 
vagin a buscar els bombers si ho creuen convenient.» 

Suposo que la Rose l’escoltà i llevà el rostre cap a mi, tot donant-me 
tota mena d’explicacions:

—Aquest home, amb les presses per agafar lloc a la platja, sempre va es-
parverat. Quan m’ha cridat aquest matí per sortir, jo era al lavabo posant-
me crema, encara. Per fer-lo callar, m’he afanyat i he corregut directament a 
la porta, però m’he oblidat d’agafar les claus… És demencial tot plegat…

—Bé, Rose —vaig contestar jo, volent tranquil·litzar-la—, tampoc 
n’hi ha per a tant.

—Que no, dius, que no n’hi ha per a tant? —tronà la veu del Peter 
per tota l’escala. Després s’agafà al passamà del replà esbufegant com un 
porc senglar. «Li podria pervenir una angina de pit, a l’animalot», vaig 
pensar en veu alta. Calia prendre la iniciativa.

—No t’hi posis, Benet.
Vaig llençar una mirada a la Montse, d’aquelles que fan mal. Ella va 

moure el cap d’un costat a l’altre, com dient «no hi guanyaré res por-
tant la contrària al meu marit». I aleshores, se’m va ocórrer una sortida 
genial, inspirada per la calor xafogosa de l’indret que se’ns començava 
a apegar a la pell:

—Miri, Rose (a ell no li ho explico perquè és més a l’altre món que en 
aquest), vostè i el Peter ens faran el favor de passar al nostre apartament i, 
de primer, beuran un bon got d’aigua fresquíssima de la nevera…

Se li il·luminà l’esguard i féu un somriure d’orella a orella.
—Són tan amables, vostès…
Dit i fet, ja teníem la parella dels veïns asseguts, dins a casa, al nostre 

sofà. La Montse dugué l’aigua gelada i quatre gots de la cuina i jo ma-
teix em vaig encarregar de repartir el líquid benefactor. Al moment de 
xarrupar, va ser com si tota la complaença del bosc de l’Artiga de Lin, 
a la Vall d’Aran, em penetrés sencera. No sé per què, quan m’inundava 
la boca d’aigua gelada, m’arribaven als sentits aquelles sensacions esti-
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