En Roco va morir per amor
En Roco va morir per amor, literalment. Va morir aixafat per amor. No va ser pas l’únic: com ell,
molts dels seus cosins, amics i coneguts van morir
per amor, a la carretera que duia cap a l’estany on
es banyaven els gripaus femelles quan es feia fosc.
Era un estany petit, envoltat per joncs alts, amb una
aigua atapeïda d’herbes que hi creixien a dins i on hi
volaven centenars de saborosos mosquits i hi raucaven colles de gripaus femelles. Un paradís idíl·lic si
no fos per aquella traïdora carretera que els mascles
intentaven travessar saltant, sorpresos per les rodes
dels cotxes que ni els veien passar a l’altra banda.
Cada cop que sentien la crida de l’amor, el
raucar de les femelles esdevenia irresistible. Com si
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cent sirenes cantessin a prop d’un vaixell i tots els
mariners no tinguessin altra opció que llançar-se
per la borda per seguir-les, tot i que sabien que
hi trobarien una mort segura. Així passava també
amb els gripaus i les granotes. Elles cantaven i ells
creuaven encisats la carretera per seguir-les, però
pocs se’n sortien. Els cotxes passaven i els aixafaven
sense immutar-se. Tanmateix els gripaus continuaven provant de travessar dia rere dia: no podien
evitar-ho, era cosa de l’instint.
Quants enamorats no arribaven mai a trobar-se
amb la seva estimada! Era una tragèdia quotidiana. En Roco només era un més dels esclafats que
entapissaven de verd l’asfalt.
La Quokka Moka, però, saltava amb molta
més agilitat que aquells gripaus. Va passar entremig de tots amb cura per tal de no tornar a
aixafar-los amb algun bot. Aquells pobres desgraciats estaven aplanats com un full de paper. Hi va
distingir en Roco. Es va aturar un moment al seu
costat. Era allà, verd com sempre, amb aquella
pell rugosa i més aviat lletja, i amb una llengua
tan llarga que li sortia per fora d’aquella bocota de gripau. Era ell, però esclafat. Exactament
com si li haguessin passat un corró pel damunt,
així estava. Feia molta pena, era tan jove... Va
somriure al cadàver com a mostra de respecte
i va continuar caminant per l’altre costat de la
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carretera, a la banda contrària de l’estany, pel mig
d’un caminoi entre les herbes que s’havia anat
dibuixant a còpia de passar-hi un dia rere l’altre,
a la mateixa hora. A ella no li agradava travessar
somrient entre els gripaus esclafats, però no hi
podia fer res, era una quoca.
Aquell viatge ritual de la Quokka Moka començava quan sortia el sol, en despertar-se la primera al
cau, calentona entre els seus familiars. Més que no
pas un cau, era una cova on l’extensa família dels
quoques hi vivien riallers. N’eren quaranta-cinc,
tots de la mateixa sang. Solien dormir ben juntets
els uns contra els altres per escalfar-se, de vegades
massa, però la nit era llarga i els matins freds, i per
això, ben apinyats, estaven millor. Dins d’aquell
embolic de quoques adormits hi havia un cert ordre. La Moka, per exemple, s’estirava sempre entre
la Toka i la 6, germanes seves. Però això no tenia
gaire importància, no dormia al seu costat perquè
fossin de la família, de família n’eren tots, ho feia
perquè no roncaven, no feien pudor i es treien els
polls sovint. I a més, la 6 tenia una panxa d’allò
més adient per fer servir de coixí.
El pare i la mare només van tenir filles. És
a dir, la mare de la Quokka Moka només va tenir filles amb els seus diferents marits. Entre els
quoques la cosa funciona així. El que no sol passar
és que totes neixin femelles. Això era ben estrany.
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Tothom a la cova n’estava sorprès. Però deixant de
banda això, el cert és que la 6 era la primera de
les germanes numèriques. La mare només va buscar noms precisament fins a la Moka: la Boka, la
Coka, la Poka, la Toka i la Moka. A partir d’allà
se li van acabar les idees i no se li va acudir cap
més nom femení, o sigui que les següents van ser
la 6, la 7 i la 8.
Els quoques s’assemblaven molt als cangurs,
però hi havia tres diferències importants entre
els uns i els altres. En primer lloc, que eren molt
més petits. En segon, que en comptes d’haver-n’hi
milers pertot arreu, estaven en perill d’extinció.
I encara en quedava una altra, de diferència, la
tercera. Els quoques somreien. Somreien sempre.
Tota l’estona. Tenien el somriure a la cara, era la
seva expressió, no l’havien de forçar, somreien.
Podien estrènyer la cara, pressionar-la, aixecar-la,
abaixar-la, bellugar-la, torçar-la i estirar-la tot el
que volguessin, però el somriure no els marxava.
Els quoques somreien. Desperts i adormits. De dia
i de nit. Tristos o contents. Somreien.
A la Quokka Moka també li passava. Quan estava trista, somreia. Quan plorava, somreia. Quan
s’empipava, somreia. Quan feia entremaliadures,
cosa que passava sovint, somreia. I quan somreia...,
doncs també somreia. Resumint: somreia a totes
hores.
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No us penséssiu pas que és fàcil somriure sempre. Més aviat al contrari. Sobretot quan algú té
tan mal caràcter com la Quokka Moka. Que, dit
sigui de passada, era una bèstia realment insuportable. Era insuportable però somreia, perquè era
una quoca i tots els quoques somriuen. Així de
confús i de complicat.
Cada matí es llevava ben d’hora, abans que
ningú, i sortia de la cova trepitjant la cua a tots els
altres quoques per emprenyar-los. Encara que sembli estrany, els quoques s’havien acostumat que la
Moka els trepitgés al matí. Deixaven anar un discret
«ai!», es tombaven i continuaven dormint.
Després, aprofitant la primera llum del matí,
la Moka feia cap al salt d’aigua. Travessava la carretera on avui havia trobat en Roco esclafat i, després de caminar durant una mitja hora, arribava al
riu. Hi anava per rentar-s’hi la cara i per pixar-hi:
l’aigua queia pel salt i arribava al grupet de llúdrigues que vivien just a sota. Això ho feia cada dia:
pixar riu amunt perquè el pipí arribés on eren les
llúdrigues quan es dutxaven al matí. No ho feia a
fi de mal, ni tampoc a fi de bé, evidentment. Ho
feia per molestar, com tot. Xalava quan feia males
passades als altres. La feia sentir-se d’allò més bé,
inexplicablement, i fins i tot hi experimentava una
certa addicció. No podia parar de fer maleses. S’ho
passava teta!
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Per contra, allò d’en Roco li va saber greu, li
va saber greu de debò, raó per la qual aquell matí
estava trista i duia marcat a la cara un somriure
encara més ample de l’habitual. Però encara que
estigués molt trista, no deixaria de pixar-se al riu
per embrutar les llúdrigues. I ara!
En Roco era bo. Una mica ximplet, com tots
els gripaus, però bo. Era fàcil riure’s d’ell. L’hivern
passat la Quokka Moka li va preparar una broma
pesada. El va fer anar a l’estany, que estava totalment gelat. Tota l’aigua havia esdevingut gel blanc
i d’allò més fred. Li va costar ben poc convèncer-lo
que, si llepava amb la seva llarga i aspra llengua de
gripau aquell gel, s’acabaria fonent fins que s’hi
obrís un forat per on sortirien tots els mosquits
que havien quedat atrapats sota la capa gelada. A la
quoca li va costar explicar aquella immensa mentida sense riure. De fet, se li escapava el riure mentre
convencia aquell badoc perquè ho fes. Però, esclar,
qui havia d’adonar-se que una quoca s’aguantava el
riure, si sempre riu? En Roco va anar amb la Moka
fins a l’estany, i allà, a l’indret on habitualment hi
havia més mosquits, va començar a llepar secretant
saliva en grans quantitats, tot pensant que s’afartaria com un lladre. Va anar llepant i es va adonar
que el gel estava molt fred. Va tornar a fer-ho i li
va costar fer-hi lliscar la llengua. I al tercer cop,
clac! Se li va quedar enganxada.
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En Roco es va posar a bellugar les potes, a
moure el cap, a estirar el coll i a tensar la llengua
enganxada al gel, quan de cop la Quokka Moka
va esclafir a riure.
–Ha, ha, ha, ha...! Em pixo! Ha, ha, ha...! És
que em peto! Ha, ha, ha... Que n’ets, de ximple!
Ha, ha...!
El gripau no es podia deixar anar. Va fer força,
un, dos, tres cops, desesperat, fins que, flop!, la
llengua es va separar del gel de l’estany i se n’hi va
quedar un tros allà enganxat. Havia estirat tant
que, tot i que li faltés un bocí de la llengua, ara li
costava replegar-ne la resta dins de la boca, perquè
estava donada i mig congelada i no li entrava bé.
–Quokka Moka, vull que zàpiguez que etz
l’ézzed méz menyzpdeable i mizedable de l’univedz.
Doleeeeeenta! –I en Roco se’n va anar arrossegant
la llengua, i va deixar la seva amiga allà, estirada per
terra amb les cames enlaire, desllorigant-se de riure.
La llengua d’en Roco mai més no va recuperar
la seva llargada normal. Amb el temps es va encongir una mica, però, ben donada, des d’aleshores li va
quedar penjant fora de la boca, per a escarni públic
de com havia estat de ximple per llepar el gel.
Així recordava pel camí la Quokka Moka en
Roco el dia de la seva mort, i el record la va fer
riure, però després es va entristir encara més, amb
els ulls tan plens de llàgrimes que li dificultaven
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veure el camí. Estava terriblement entristida, amb
un somriure que mai no havia conegut, amb el
qual va arribar al seu destí per fer la guitza a les
llúdrigues.

15

