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Al Carles,
sempre viu en la memòria

A l’Ona,
ella sap per què



De manera que ja no soc d’enlloc, 
a tot arreu soc foraster i,  

en el millor dels casos, hoste.
Stefan Zweig
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Aquesta nit ha fet un bon ruixat. Per un cop, i sense que ser-
veixi de precedent, sembla ser que ha plogut a gust de tothom. 
Ja des d’ahir, a estones, van estar caient xàfecs que van fer 
aparèixer els primers paraigües, que van omplir les voreres de 
bassals d’aigua bruta i van incrementar la sensació de fred i 
d’humitat, com per recordar-nos que l’hivern encara és viu, 
però aquesta nit ha estat un no parar. Ha estat una pluja cons-
tant i generosa, d’aquelles que buiden els carrers de vianants i 
fan que el trànsit adquireixi un aspecte fantasmal.

Hi haurà molta gent que avui estarà contenta, que avui res-
pirarà alleugerida de constatar que tot finalment s’encarrila, 
que tot recupera el seu estat natural, que el món segueix el seu 
curs. Com que feia dies que no plovia —molts dies, noranta, 
cent, cent deu; no ho sé, ja n’havia perdut el compte— sem-
blava que s’havia d’acabar el món, que havíem entrat de ple en 
una era de desertització irreversible. Escoltaves les converses 
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i t’adonaves que tothom estava una mica neguitós, que desit-
javen que plogués com si realment els hi anés la vida, com si 
l’aigua hagués deixat de rajar de les aixetes o fossin de pagès 
i temessin per la collita. Uns justificaven aquest desig vehe-
ment i irracional per l’increment de la pol·lució, que es veu 
que aquests dies ha arribat a límits preocupants —no ho sé, 
no llegeixo els diaris i tampoc no he notat que l’aire estigués 
més viciat que de costum—, o per la por que els pantans es 
quedessin sense aigua i s’hagués d’optar per restriccions dra-
conianes o, senzillament, perquè la trobaven a faltar, perquè 
no hi ha res tan frustrant com la decepció de les nostres ex-
pectatives. Uns hi veien les conseqüències del canvi climàtic, 
d’altres ho relacionaven amb el fenomen del niño i d’altres 
s’encongien d’espatlles i asseguraven que això sempre ha estat 
així, que el nostre és un clima mediterrani i que en els climes 
mediterranis és normal que de tant en tant hi hagi uns mesos 
de sequera, fins i tot anys.

Sigui com sigui, és agradable sentir ploure quan s’està a 
resguard, quan se sent espetegar les gotes de pluja contra el 
vidre de la finestra mentre s’està ben arraulit dins del llit i la 
calefacció funciona a tot drap, i encara més quan tens algú al 
costat a qui abraçar-te i poder, si cal, escalfar-li els peus entre 
les cuixes. No ho és tant quan s’ha de passar la nit a la intem-
pèrie, encara que sigui a sota d’una porxada, entre mantes i 
cartrons que s’han anat xopant amb la humitat, i amb l’aire 
fred que s’escola per totes bandes i et gela els ronyons. 
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Malgrat tot, no em queixo. Les condicions no han estat les 
més confortables, és cert, però tinc la sort de disposar d’una 
plaça sota els porxos que queda força arrecerada, on no es fan 
remolins d’aire i on no arriba l’aigua si no és que plou molt 
de biaix. Són els privilegis d’aquell que fa temps que la ronda. 
Més d’un ha volgut disputar-me-la i m’he vist forçat a fer-li 
entendre, de bones o de males maneres, que la veterania és un 
grau, que hi ha drets adquirits que no es poden discutir i que 
no es pot anar pel món trepitjant les persones i arrabassant el 
que ens ve de gust. Faríem bé, tots plegats, de recordar que 
a tot arreu hi ha d’haver normes, normes que cal complir, 
normes que hem d’acceptar de grat o per força, perquè altra-
ment seria l’anarquia i tots en sortiríem perdent. Uns, els més 
assenyats, ho entenen a la primera, amb d’altres, amb els que 
creuen que es pot matar tot el que és gras, cal ser més insistent 
i, si són tossuts, més persuasiu. No sé si se m’entén.

Formem, els que ens apleguem aquí, sota aquesta porxada, 
un grup heterogeni, insolidari i, malgrat tot, ben avingut, rao-
nablement ben avingut. Si algú hi entra amb mal peu més val 
que vagi a buscar-se la vida a una altra banda, ja pot ser fort 
com un toro o posar-se tan gallet com vulgui: entre tots troba-
rem la manera d’abaixar-li els fums. Qualsevol que ens veiés des 
de fora podria creure que som un grapat d’individus que s’han 
ajuntat per passar la nit més o menys sota cobert i que no hi ha 
res en comú entre nosaltres tret de la misèria i la desesperació, 
però no som només un grapat d’individus, som un grup i el 
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que fa un grup són les lleis, les lleis que regeixen específicament 
en aquell grup. Els problemes ens els resolem entre nosaltres, 
parlant-ne, de manera que tothom estigui raonablement satisfet 
i que no quedi espai per a les rancúnies i els greuges. Ens re-
partim la misèria tan bé com sabem, conscients que no sempre 
podem sortir-nos amb la nostra, que hem de cedir i compartir 
i ens ocupem, decididament, amb tanta contundència com cal-
gui, de fer fora els indesitjables, els violents, els que no saben 
comportar-se com Déu mana. No necessitem per a res gent que 
faci escàndol, que creï conflictes amb el veïnat o que, arribat 
el cas, pugui brandar un ganivet o fer-nos una mala passada. 
Sempre poden sorgir motius de discòrdia, greuges comparatius 
o malentesos, però aquests s’han de resoldre amb bona volun-
tat, apel·lant a la raó i, sobretot, discretament.

Ens apleguem, en el fons, com una estratègia de defensa, per 
sentir-nos protegits, i això ens permet dormir tan bé com ens 
ho permeten els nostres fantasmes —que cadascú té els seus—, 
sense que ens calgui estar sempre amb un ull obert. Ningú no 
s’enganya, però; tots sabem que si van mal dades, que si, posem 
per cas, som escomesos per una colla de caps rapats que ens 
vulguin fer la pell, tots fugirem cames ajudeu-me, sense preo-
cupar-nos del que li pugui passar al company que dorm al cos-
tat, passant-li pel damunt si cal. Som, de fet, com un ramat de 
zebres o de nyus pastant a la sabana africana; també nosaltres 
ens agrupem per sentir-nos segurs, també nosaltres confiem la 
nostra salvació al fet de córrer més que el veí.
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M’hi mantinc proper per necessitat i recelós per instint; 
sé que no me’n puc refiar i, alhora, que em convé estar-hi a 
bones, establir-hi complicitats, no desvetllar suspicàcies. Ells, 
aquests que són com jo, que han caigut tan baix com es pot 
arribar a caure, que s’han deixat arrossegar per l’alcohol i la 
desesperança, són els meus i són, alhora, el meu turment. 

En el nostre imaginari, el que fa de l’infern un antre que 
fa feredat és que el concebem ple a vessar de gent trista, que 
ja ni tan sols tenen esma de queixar-se, molt menys de maleir 
la seva sort. El foc, les calderes, els empalaments i el plom fos 
que els obliguen a beure són coses que ens veuríem amb cor 
de suportar, però la idea d’una tristesa generalitzada, sense 
remissió, ens esfereeix.

L’infern, em dic, ha de ser això: estar eternament, sense 
poder-te’n escapar, amb aquells que són com tu. Qui va idear 
l’infern coneixia l’ànima humana, perquè el que el fa terro-
rífic no són tant els turments que ens puguin infringir els 
dimonis, que no deixen de ser uns pobres desgraciats, sinó 
haver de compartir l’eternitat amb qui ha abandonat tota es-
perança, haver d’estar en un lloc on l’únic que s’hi respira és 
l’odi i la rancúnia. Els condemnats pateixen un càstig extrem 
no tant perquè no hagin estat perdonats com perquè han estat 
incapaços de perdonar.

* * *




