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Si us explico tot això és perquè des d’ara mateix, si 
mai us hi trobeu, almenys no pugueu dir que no ho 
sabíeu, que no us n’havíeu adonat o que no havíeu 
vist res que fes pensar que hi hagués cap problema. 
Us ho explicaré com si fos una novel·la, així podrem 
fer una ullada a la família i al que suposo que pen-
saven, feien o sentien; coses que, és clar, pertanyen 
a la seva intimitat, i per aquest motiu, si no és que 
siguis allà davant o que ells mateixos t’ho vulguin 
explicar, no ho sabràs mai del cert. També us par-
laré dels amics i de l’institut..., que són, juntament 
amb les qüestions de la família, les coses que a tot-
hom li agrada saber (això sí, després, a misses dites) 
i, sobretot, us ho explicaré com si li hagués passat 
a algú que, més o menys, coneixem remotament. 
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Aquestes coses sempre passen a algú conegut, però 
remot. Per exemple, a l’amiga d’un amic o al cosí de 
no sé qui; sí, aquesta és una bona distància: prudent 
i poc compromesa. Sí, sempre és així: quan sabem 
una cosa d’aquestes és perquè ens ho explica algú del 
seu voltant però que, naturalment, fins al desenllaç 
no havia vist res i, com ja us he dit abans, ha sigut 
algú altre qui l’hi ha explicat. Això sí, després fem 
minuts de silenci, redaccions, reflexions i grans de-
claracions de principis perquè, malgrat tot, nosaltres 
(és clar que sí!) som els bons; bons però cecs –ves, no 
es pot tenir tot!–, perquè nosaltres –recordem-ho bé 
això– no havíem vist ni sentit res.

Jo no volia escriure aquest llibre, però almenys 
espero que us faci espavilar els sentits o que com a 
mínim no us creieu fàcilment les excuses barates que 
us pugueu inventar per escapolir-vos de la responsa-
bilitat. Cadascú sabrà la que hi té.
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1

–Llardosa!
–Lletja!
–Bruta!
–Merdosa!
–Que no saps que no m’agrada la tonyina! T’he 

dit mil vegades que l’entrepà el vull de pernil dolç!
–Em sap greu... Júlia, la mare me’l fa de tonyina 

perquè no m’agrada el pernil dolç.
–L’heu sentida? «Em sap greu», «em sap greu»... 

I a qui li importa el que et sap greu o el que t’agrada! 
–va dir llençant l’entrepà a terra per després trepit-
jar-lo–. Va, anem, noies, que aquí fa una pudor que 
empesta... Aquesta es deu haver cagat.

Sona fatal, oi? Doncs és l’hora del pati i es veu 
que això no ho va sentir ningú... A mi m’ho han 
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explicat... En fi... Per a aquells que potser creguin 
que no és una actitud gaire valenta o prou espavilada 
o, com se sol dir, que «s’hi hauria d’haver enfrontat» 
–que carai!– i ensenyar les ungles, com passa a les 
pel·lícules sobre equips de beisbol, us puc dir que 
la Susanna (que en realitat no és diu Susanna) havia 
desenvolupat certes tècniques per evitar conflictes, 
tècniques com ara no alçar mai la vista o fer-se fone-
dissa i evitar el camp obert. Per això, quan sonava el 
timbre i tothom corria cap a dins l’edifici, ella pro-
vava d’arribar-hi sense ser vista «ai..., qui fos trans-
parent!». Llavors, quan era al vestíbul, com si portés 
una motxilla amb deu mil quilos a l’esquena, pujava 
lentament les escales. Anava sempre l’última i mira-
va de mantenir una distància prudent amb la resta 
de la classe, no perquè tots fessin com la Júlia i la 
seva colleta, és clar, però era el més segur per a tots.

Però, ves per on, sempre hi ha un dia que les coses 
comencen a canviar; potser no d’una manera evi-
dent o directa o, fins i tot d’una manera que no te 
n’adones o, si te n’adones no saps ben bé cap on et 
conduirà. Us sembla complicat? Doncs haureu d’es-
forçar-vos perquè ho és, de complicat, i molt. Però 
també és contradictori, repetitiu, pesat, sense motiu, 
desagradable, embrutidor o sense cap ni peus i mol-
tes altres coses que us semblaran absurdes, òbvies o 
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patètiques; tranquil·litat, perquè tot just comencem! 
Ara bé, també hi ha l’opció simple, la de la dolce vita: 
pareu de llegir aquí i ara i repetiu davant el mirall un 
parell o tres de cops, amb cara d’incredulitat, sorpresa 
i un punt d’afectació: «Ah! Quin greu! No havia vist 
pas res, jo!». Encara que hàgiu de fer més teatre del 
que fa qualsevol actor en tota la seva vida, és molt 
més fàcil fer teatre –del bo– que admetre haver vist 
res abans. Actueu i sereu més feliços i correreu menys 
riscos; al capdavall, no és pas assumpte nostre o que 
ens afecti, oi?

Pujava les escales per anar a l’aula i algú la va cridar:
–Susi... Espera’m!
–Kiku?
–On eres? No t’he vist en tot el pati.
–Mira... Perduda... –va abaixar la vista.
–Perduda? Doncs mira! Té! He trobat la teva bu-

fanda a terra, sota el banc del pati de les alzines. Què 
hi has anat a fer, a aquell racó de món?

–Res... Gràcies per la bufanda. I a tu, què se t’hi 
ha perdut, allà...?

–Et buscava –va dir.
Va mirar-se’l.
–A mi? N’estàs segur?
–Eh! Vosaltres dos! Afanyeu-vos que fareu tard! 

–va cridar-los la senyora Matilde des del capdamunt 
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de les escales. Van córrer amunt, cap al passadís i, 
al final, ell a la dreta i ella a l’esquerra corrents en 
direcció a les respectives aules.

–Susanna Campeny! Com és que sempre fas tard? 
–va dir-li el professor tan bon punt entrava per la 
porta. Ja estaven tots asseguts.

–A sobre, tocatardana! –va dir la Natàlia. Tothora 
disposada a fer o dir alguna cosa que agradés la Júlia.

La classe va esclatar en una gran riallada.
–Calleu. Va, seu d’una vegada.

Va caminar pel mig de les taules fins al final de l’aula, 
sentia les mirades de tota la classe traspassant-li l’es-
quena. Quan estava a punt de seure, va sentir la veu 
del professor, una veu amable i que pretenia, amb 
tota seguretat, fer alguna classe d’acudit simpàtic: 
«I a veure si et compres un rellotge!».

–Tic-tac, tic-tac! –es van sentir algunes veus.

Segons sembla, vaja, pel que m’han dit, les tornades 
cap a casa li eren d’allò més pesades i solitàries, i 
durant el trajecte provava de explicar-se què passava. 
Però es veu que quan t’ho has explicat unes quantes 
vegades, la cosa sembla la cançó de l’enfadós i no se’n 
treu mai l’aigua clara. Tot allò era ben estrany; de 
petita, a l’escola de primària, hi tenia moltes amigues 
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i no recordava pas que hagués fet mal a ningú..., ni 
que ningú n’hi hagués fet. És veritat que hi havia 
un nen, em penso que es deia Josep, de qui se’n reia 
tothom, però ja ningú no recorda per què. A vegades 
arriba a la conclusió que algú s’ha confós, o que l’han 
confós amb algú perquè ella no recorda pas haver fet 
res de dolent a ningú. Però també sovint pensa que 
alguna culpa deu tenir. Potser en té.

Quan ja era a la porta de casa, va eixugar-se una 
llàgrima que se li havia escapat. Va obrir. L’aroma 
de l’escudella que l’àvia feia el dimarts la va animar. 
Li encantava, i el que més li agradava d’aquest món 
eren els galets amb pilota. Va entrar disparada cridant 
«hola» i va sentir que l’àvia li contestava des de la 
cuina. Sense deixar-se veure, va pujar a la seva habi-
tació, al capdamunt de la casa, al tercer pis, a deixar 
la motxilla, i després al lavabo per rentar-se la cara 
i pentinar-se una mica. Davant del mirall va obser-
var-se uns moments. No era gens lletja, o almenys, de 
veritat, ella no s’hi trobava pas. La seva pell molt clara 
i lleugerament pigada il·luminava un rostre de formes 
suaus. Va agafar el raspall i va fer-se unes quantes 
passades per la llarga cabellera estarrufada de color 
mel i va posar-se una pinça per recollir-se-la en una 
cua de cavall. Li agradava molt aquella pinça amb tot 
d’urpes que li havia comprat l’àvia pel seu aniversari, 
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però encara no se l’havia posada. Li esqueia molt, era 
molt llarga, d’un color marró fosc, com si fos de fusta. 
Va tornar a aturar-se i, mirant al seu voltant, aquella 
vella cambra de bany tronada li va semblar un lloc 
molt agradable i, d’alguna manera, tan segur com 
confortable. L’avís de l’àvia per dinar la va treure dels 
seus pensaments i va anar cap al menjador.

–Com ha anat l’escola?
–Molt bé, iaia. I la mama, que no ve avui a dinar?
–Noia, es veu que no... Ha trucat dient que li 

han allargat la guàrdia a l’hospital... Vindrà al cap-
vespre.... Oh! Veig que duus la pinça que et vaig 
regalar –va dir satisfeta.

–Sí... És molt maca... Ara me la posaré cada dia! 
–va dir arreglant-se els cabells, i va continuar:– Pobra 
mama..., se’n fa un tip...

–Sí... –va dir elevant la mirada al cel. Es va obrir 
un llarg silenci en el qual només se sentia la remor 
que feien les culleres en tocar els plats. La Susanna 
s’hi va fixar i va començar a fer una mena de tonada. 
L’àvia va mirar-se la Susanna:– Vaja, tant t’agrada que 
hi fas música i tot? –va dir rient.

–Um.... És deliciosa... M’encanta. Ja ho saps. 
Ah... Per cert... Si no hi penso... M’hi faràs pensar 
a dir-li a la mama que demà em faci l’entrepà de 
pernil dolç?
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–Però si el pernil dolç no t’ha agradat mai! Ves, 
quin acudit!

–Ara sí –va dir enduent-se una gran cullerada 
d’escudella a la boca.

A la tarda no tenia classe i havent dinat va pujar a la 
seva habitació; allà s’hi trobava bé, resguardada. I a més 
a més li venia molt de gust estar-s’hi, perquè feia esto-
na que havia començat a ploure amb molta intensitat. 
Sempre li havia agradat molt el soroll de la pluja als 
vidres i li encantava resseguir el trajecte que feien les 
gotes lliscant per sobre el vidre: en triava una i la seguia 
en el seu trajecte descendent, mirant d’endevinar en 
quin moment canviaria de direcció o s’uniria a una 
altra i llavors, plegades, seguien lliscant vidre avall. Es 
va asseure còmodament al costat del vidre i va triar 
una gota. En aquell moment, el brunzit d’entrada de 
missatges del mòbil va sonar diverses vegades. Morti-
ficada, va separar-se de la finestra; li va fer ràbia que el 
mòbil hagués irromput en aquell moment en els seus 
pensaments, immiscint-se, d’alguna forma, en la seva 
intimitat. Fastiguejada, va mirar la pantalla. Era en 
Kiku, que havia enviat una bateria de missatges:

»Has vist com plou?
»Heu fet l’examen de socials?
»Què hi ha sortit?
»Eh! Contesta!
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»Vols que ens vegem? Si et fa pal sortir, podem 
parlar per l’Skype... I així ens veiem igual... Però 
sense mullar-nos.

Va deixar passar uns segons i per fi va contestar:
»Sí i sí. No, no recordo les preguntes. No, no cal.
Un instant després, en Kiku responia:
»No cal què?
»No cal Skype.
»No? Va! Vinga! Serà divertit! Ens veurem.
»No cal. Ja ens veurem demà. Tinc feina.
Va llançar el mòbil sobre el llit i ja no va contes-

tar cap dels missatges següents. Aquella insistència 
l’atabalava; no entenia pas quina dèria li havia aga-
fat ara a aquell amb ella i li molestava terriblement 
aquella manera d’entrar, sense ser-hi convidat, a la 
seva habitació i en la seva soledat. I és que les esto-
nes de soledat li eren agradables. Sovint havia sentit 
parlar de la soledat com una mena de problema, 
sobretot entre la gent gran, però sincerament no li 
semblava pas que això hagués de ser cap maldecap, 
ben al contrari: durant aquelles estones establia dins 
seu llargues converses, converses que a vegades es-
devenien debats d’allò més encesos i que, d’algu-
na manera, la feien sentir molt més acompanyada, 
molt més comunicada, que si estigués envoltada de 
gent; una situació, aquesta última, que generalment 
vivia paradoxalment en total solitud.


