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Per a l’Albert.
Sempre em perdona.

Gràcies, Elvira. Sempre m’animes a no deixar-ho.
Gràcies, amics. Jorim, Sandra, Antonio... Tots aquells qui a les
trobades sempre traieu el tema dels meus contes i em pregunteu si hi
sortireu. I és clar que si!
Gràcies a tots els seguidors del meu Instagram culinari. Sou uns
golafres com jo. La macedònia va per vosaltres!
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CARAGOL:
Una mica de tot
Aclariments:
Tot i que aquests contes estan inspirats (i transcorren) en
llocs inventats, totes les receptes són de debò, contrastades i
molt bones!
Qualsevol semblança o coincidència amb la realitat és sens
dubte pura casualitat, ja que tot és una invenció: relacions,
llocs concrets, o situacions passades, presents i futures. Totes
les referències a noms o parentius volen semblar reals però no
ho són pas.
El que tens a les mans no són més que cinc contes dels
que es llegeixen a l’estiu, descansant a l’ombra d’un arbre, a
les piscines del poble. Tot i així, recomanem tenir una cuina a
prop.

QUALITAT RESTRINGIDA
Amanida tèbia amb caça i bolets

A finals de novembre, com sol passar, el fred era molt més
que notable a Les Garrigues. A Cervià els termòmetres no havien superat els dos graus sota zero en tota la nit. A les vuit, quan
l’Albert estava carregant les seves eines al cotxe, els marcadors
digitals de la placeta tot just havien canviat el tres pel quatre
positiu, però de fet la sensació era la mateixa: d’un fred que
pela. Carrer avall baixava en Ramon.
—Bon dia, Albert!
—Iep! Noi!
—Què, com ho portes enguany? Iguales o t’han donat permís per superar les quotes?
—Una puta merda. Ahir em va arribar el mail de la cooperativa i els molt cabrons m’han dit que no, que la divisió gestora de qualitat té una normativa molt estricta i que si no he
complert els criteris protocol·laris de control de creixement i
desenvolupament de fruits, és el meu problema...
—Què cabrons! Hauríem de fer alguna cosa...!
—Ja ho pots ben dir...!
—Idò? Què faràs? Ho deixaràs a l’arbre? Ho cremaràs?
—Què vols que faci...? Ara hi anava. Volia tancar el subministrament dels vint bancals de la Pobla i que es fes tot malbé...
—I els de les pomades i cremes?
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—Ja he parlat amb en Dani de la divisió cosmètica. Ja tenen
excedents i tampoc volen les meves olives... Una merda!
—Eh... Ostres, Albert... Sé que a tu no t’agrada gaire el tema,
però si vols... No sé, si et sembla bé... Aquesta nit ens reunim
uns quants a Les Arcades. Farem un cigaló i parlarem de coses.
Potser podries esperar a demà per pujar cap a la Pobla. Sense
compromís, tu mateix...
En Ramon va dir-li tot això a l’Albert amb molt de compte
i sense saber molt bé com ho encaixaria. L’Albert era un home
ferm que respectava les normes. De fet havia sigut un dels fundadors de la nova cooperativa del camp de Cervià de les Garrigues, cap allà el 2215, uns vint anys enrere. Proposar-li una
reunió amb algú que suposadament no feia les coses amb tota
la legalitat possible era quelcom arriscat.
—Hmm. Mira, Ramon... Millor un altre dia...
—Bé, bé, només era un comentari... Tranquil. Ens veiem.
—Siau.
Tot va començar quan la gran crisi del 2110 va portar a
la ruïna tota la pagesia del Mediterrani. La colonització
subtil d’Àfrica per part dels xinesos, a mitjans del segle xxi, va
tornar-se descarada i agressiva quan els dirigents del gegant
asiàtic van decidir tancar l’aixeta i exigir la recuperació de
crèdits i inversions als països on tenien més quotes de poder
establertes. Ho tenien tot molt ben preparat. Tenien polítics
corromputs o directament formats o imposats per ells. Eren
els principals accionistes de totes les indústries bàsiques i
controlaven el quaranta per cent de la gestió energètica de
pràcticament tot el continent. I tot això no els va costar gaire
d’aconseguir. Quan cap país del primer món volia invertir,
ells regalaren tecnologia i mà d’obra per construir la xarxa
de centrals nuclears més gran que mai s’havia concebut. El
conjunt de totes les organitzacions no governamentals sense
ànims de lucre tot just podia mantenir un servei precari d’ajuts

Cargol - Qualitat restringida

15

sanitaris a unes poques regions subsaharianes; ells, per la
seva banda, van construir un hospital central completament
equipat a cada capital de nació de tots els països per sota del
Txad i fins a Sud-àfrica. Mentre a occident ja li anava bé que
en ple segle xxi algunes capitals africanes tinguessin carreteres
sense asfaltar cap als seus respectius aeroports, ells van
proporcionar maquinària i tècnics qualificats per construir
la xarxa de comunicacions per carretera més important de
la història: la trans-african highway, comparable només a la
gran panamericana a l’altra banda de l’oceà però aquest cop
amb vies de tren adossades al llarg de tot el seu recorregut.
L’enorme dibuix de grans quadrícules d’asfalt i ferro va
canviar l’aspecte del continent vist des de l’espai. Àfrica va
convertir-se, en qüestió de cinc dècades, en l’hort i graner de
tot el món: les seves produccions eren desmesurades i la seva
secessió voluntària dels tractats internacionals de comerç els
va fer encara més poderosos com a mercat independent. A
sobre van tenir la sort que la superpoblació d’Àsia i Europa,
amb necessitat d’alimentar els seus habitants, els va acabar
donant el control absolut dels preus dels aliments bàsics. Una
cosa semblant va passar amb la pesca: primer van construir
un petit port aquí i unes plataformes de piscicultius allà. I
ben aviat, la gegantina flota pesquera xinesa tenia un parell de
ports d’atracament a cada país costaner del continent, amb els
seus pertinents contractes d’exclusivitat signats i referendats
a costa dels deutes que cada nació havia contret amb ells pel
tema de les solucions energètiques que havien proporcionat.
Efectivament va ser el final de la fam i el sorgiment d’una
enorme classe mitjana d’orgullosos africans conscients del
poder que comporta controlar el menjar del món.
Durant molts anys va estudiar-se com ho havien fet els asiàtics, sobretot quan Europa va decidir tancar fronteres i matxucar els productes africans amb forts aranzels més enllà de
qualsevol raonament comercial. Va ser des de Barcelona en
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una universitat privada, la Universitat Sala i Martin, molt de
moda entre les classes benestants del país, on es va concloure
que no hi havia res a fer. El pseudocomunisme latent a Xina
havia concebut la seva pròpia existència de país com si es tractés d’una enorme empresa, on tots els recursos i mitjans servien per expandir el negoci, el lloc de treball era el món i el personal es traslladava on fos necessari per consolidar el negoci. Els
beneficis, tots els imaginables: terrenys on desenvolupar-se,
expansió comercial de totes les indústries nacionals, apropament directe als mercats més rics i -el més important- un reconeixement internacional com a primera potència mundial.
Els grans pensadors de la Sala i Martin ja van sentenciar que
tancar el mercat no serviria de res, ni tampoc penalitzar l’entrada als mercats lliures. I així va ser. Tot va trontollar quan van
adonar-se que un quilo de patates de Múrcia valia dos euros a
qualsevol mercat municipal o gran superfície i una bossa de tres
quilos de patates de Mali, amb aranzels, impostos i penalitzacions diverses, valia un amb cinquanta. La lluita va durar uns deu
anys: el 2170 la crisi era tan profunda que Europa no va tenir
cap altre remei que obrir les portes a un nou concepte de mercat
dels aliments. Àfrica colonitzaria Europa amb els seus productes. La llarga agonia dels agricultors europeus duraria més de
cinquanta anys.
L’única forma de suportar la desestabilització del sector
agrari europeu era, com ja havia sigut el cas anys enrere a tota
l’indústria, apostar per la qualitat. Els americans ja ho havien
fet amb cert èxit i de poder superar els errors que havien comès, a Europa podria funcionar. Els americans ho havien deixat
tot en mans de la seva poderosa xarxa empresarial privada: la
conseqüència d’aquest excés de confiança i de la manca d’intervenció en el control va suposar que moltíssimes empreses desapareguessin. O millor dit, que fossin fagocitades per les poques
que havien entès el joc. El resultat: la supervivència assegurada.
Això sí: amb un preu no del tot satisfactori. Ni millor ni pitjor,
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potser diferent, sí, diferent. En pocs anys la gent no tenia ordinador a casa; tenia un Mac. I no anava a treballar en cotxe;
anava en Ford. I anar al restaurant, de luxe o de menú, va passar
a ser “anar al Kentucky”. El més preocupant, i aquí és quan el
govern va adonar-se que feia tard, va ser quan la nevera, l’abric i
els préssecs també eren Mac; els avions duien motors Ford; o la
majoria de les bones sabates eren Kentucky. Avorrit, però econòmicament sostenible.
Els polítics europeus, doncs, van decidir promoure la qualitat, incentivar-la i evidentment controlar-la. Les fusions van ser
inevitables, però van marcar-se uns límits coherents que facilitarien la competència més enllà dels interessos de les empreses
punteres. D’aquesta manera una petita cooperativa podria tenir
un producte molt millor que un gegant agroalimentari i treure’n rendiment, competir.
Cap al 2200 van ser les grans cooperatives del Llevant espanyol les que començaren a implementar els nous plans de qualitat. Aviat la resta van seguir darrere. A Catalunya es van crear
grans associacions cooperatives aprofitant els convenis de les
denominacions d’origen ja existents sobre cada producte concret. La cursa cap a la qualitat total, tal com ho varen batejar,
va afectar tots els pobles. Els esforços dels pagesos, les subvencions i sobretot els estalvis dels primers van suposar l’arribada
d’avenços tecnològics increïbles a la majoria de conreus. Tothom qui no ho acceptés quedava fora de joc i ho perdia tot. No
van ser pocs els que van passar de propietaris a jornalers.
A Cervià no varen trigar gaire a reaccionar. L’any 2214
varen fixar-se les bases de la nova cooperativa agrícola i el
gener del 2215 va inaugurar-se la New Agricultural Cooperative Fields of Cervià. Els seus productes anaven molt més enllà que
l’oli: sota les ordres d’un grup intern de gestió i màrqueting
varen crear-se dues línies, la “Cervià’s Gold” i la “Cervià’s Green”.
Sota aquestes marques es trobaven divisions alimentàries,
químiques o consultores pluridisciplinàries. A la venta sota
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el paraigua de qualitat total de “Fields of Cervià” hi havia des
del millor oli de les Garrigues, vi i fruits secs selectes fins a
cosmètica de luxe o projectes d’arquitectura sostenible. El
ventall era gran però planificat. Tot sota un implacable grup de
control de qualitat.
El concepte era bo, a part d’inevitable si es volia sobreviure
en un mercat de competició en preus que no feia viable ni la
recuperació de les inversions fetes en cultivar el camp.
Els inicis no van ser fàcils; de fet el dèficit de balanços de la
cooperativa van durar molts anys, però a poc a poc la qualitat
va anar guanyant terreny al preu i finalment, per poc més del
que costava el mateix producte procedent d’Àfrica, el consumidor podia gaudir d’una qualitat inqüestionable.
Els primers beneficis van reinvertir-se en tecnologia i de
forma quasi invisible les innovacions van esdevenir part de la
normalitat del dia a dia, part de la quotidianitat de la pagesia.
Va ser tan normal que no van adonar-se del que suposaven en
realitat tals canvis.
Tot -absolutament tot- estava sota el control dels gestors
de la cooperativa. Al principi eren “normes” a tenir en compte
pels associats; dates per fer una cosa o una altra en el cultiu;
marcatge de producció; selecció exhaustiva de les races més bones d’arbre i les seves mides, edats, etcètera. Després van anar
una mica més enllà. Decidiren controlar la mida dels terrenys
adequats per cultivar; la qualitat de nutrients que cada arbre
havia de rebre; quan i quin tractament fitosanitari necessitava
cada exemplar. La tecnologia els va fer tornar cada cop més
exigents. Finalment el control de qualitat era una obsessió vital per a quasi tots els agricultors. I per defecte es va estendre a
la majoria de la població i en tots els àmbits de les seves vides.
El que va començar com unes indicacions o recomanacions
va convertir-se en unes regles controlades per un estricte
equip d’inspectors altament qualificats que sistemàticament
apareixien als camps del pagès. Primer assessoraven i ajudaven
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en cas que es donés alguna irregularitat, però aviat van passar
a sancionar i restringir produccions. Els inspectors van
substituir-se per càmeres; i les càmeres, per drons d’anàlisi que
sobrevolaven tot el terme de sol a sol, de manera continuada,
enviant informes sobre la totalitat dels conreus dels associats
a la divisió de qualitat de la cooperativa. El cap de control
de producte enviava per via electrònica el consell o la sanció
a la persona afectada i aquesta no tenia cap altre remei que
patir la decisió. Ja que tot estava absolutament informatitzat,
la penalització econòmica es reflectiria directament en els
possibles i futurs repartiments de beneficis.
A la llarga els mateixos drons eren capaços d’enviar la sanció a l’afectat i en poc temps es preveia que aquestes màquines
voladores també interactuessin directament amb els mateixos
arbres per tal de mantenir la normativa establerta.
Per sort, els socis van parar aquesta iniciativa de la divisió
de control. Una cosa era intentar satisfer totes les constriccions necessàries per assolir els objectius i una altra que ells no
en tinguessin la darrera paraula al respecte.
Els camps estaven comunicats i controlats per consoles wifi
des del despatx de cada pagès. Cada arbre era, de fet, un terminal de xarxa amb biosensors que donaven en temps real l’estat
de cada planta. Les modificacions genètiques permetien que
cada olivera generés nano codis QR per a cada fruit i això permetia als drons controlar qualitat i quantitat de cada camp,
cada setmana, cada dia, cada minut. Qualitat total, control
total.
Si pel que fos es detectava una anomalia, el dron contactava
amb el propietari, amb còpia a la cooperativa, indicant consells
o directament els passos a seguir. El pagès havia de resoldre
immediatament el problema. En persona, o activant algun
auto-cultor, havia d’interactuar amb el camp en concret per
resoldre el tema i passar l’informe corresponent a les autoritats
de control.
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L’obsessió va esdevenir malaltia i així podien veure’s e-mails
de dron que en condicions normals enviarien cap al metge a
l’emissor si aquest fos un ésser humà:
Dron Goldfield 015: Benvolgut senyor Miralles. Estacionari sobre
el camp 1415/miralles de coordenades GPS tal i tal, observo incident
de creixement irregular d’olives pertanyents a arbre 1415/m/03. 728
olives sanes de QR tal a tal i 58 olives de mida superior al permès i sense
identificació QR. Total: 67 olives per sobre de la producció permesa i
amb fallida del programa identificador de fruits.
A.- Ordre d’arrencar 67 olives, 58 de les quals han de ser les no identificades.
B.- Enviament d’auto-cultor per reprogramació de consola wifi del
camp 1415/miralles (a facturar db.) per reparar auto identificador QR
de fruits.
C.- Sanció per falta de manteniment i revisió de cultiu. 67 euros (db:
a descomptar de beneficis)
Que tingui un molt bon dia, senyor Miralles. Nota expedient:
dg015AM1415
El principal problema era que no va costar gaire que la gent
s’acostumés a aquest tipus de missatges. I el més preocupant
era que en feien cas.
Els pagesos s’havien convertit en autèntics experts en biologia vegetal i hardware d’ús agrícola però la seva nova manera
de cultivar i guanyar-se la vida els va convertir en uns obsessos
de la xarxa. Telèfons, rellotges, ulleres, sempre un terminal a
sobre... Molts van comprar els seus propis drons per autocontrolar-se. L’obsessió patològica per la qualitat va afectar la seva
vida per sempre.
Uns pocs, sobretot aquells que no tenien gaires interessos
a Fields of Cervià, van ser els primers a alertar-se al respecte.
Malauradament ningú els va fer gens de cas: l’economia surava
i els resultats cada any eren més bons.
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—Quatre crítiques no volen dir res —va dir en Miquel Tost,
cap de la divisió de control de la cooperativa.
—Ho sé, ho sé, però cal que almenys ho comentem a la reunió de la junta —va contestar en Dani Rue, cap de la divisió de
cosmètica de derivats de l’oli.
—Jo no penso traure el tema.
—I si el trec jo, em faràs costat? Almenys per escoltar-me.
—Dani... De debò vols perdre el temps amb aquest tema? La
gent pot dir missa. Oi que anem bé de beneficis? La gent torna
a tenir les butxaques plenes, no?
—Eh. Bé, no tots...
—Parlo dels socis de la cooperativa!
—Clar, aquests sí.
—Doncs ja està!
—Miquel, tens raó... Però hi ha gent que parla. S’estan reunint, hi ha un cert moviment de resistència que...
—Ni peròs ni polles! O estàs o no estàs. De tots aquells que
no hi estan ja ens encarregarem des de la divisió de control... o
si cal ja se n’encarregaran els mossos...
—Ostres, Miquel, com et passes. Vols dir que calen els mossos? No seria molt millor parlar...?
—Parlar? A què collons et refereixes? En persona? Cara a
cara? —va dir finalment en Miquel, mirant amb cara de sorpresa a en Dani.
Van continuar caminant cap a la sala de juntes.
L’Albert va aparcar al costat de la cabana de volta que corresponia als terrenys que posseïa al terme de la Pobla. Va baixar
del seu Ford Raptor hybrid-evolution i de manera instintiva
va endollar-lo al generador fotovoltaic de la cabana. Després
va marcar el codi alfanumèric a la consola de la porta, que es
va obrir automàticament. Els llums de l’interior es van encendre. L’interior era auster: només era una cabana de control i
l’Albert mai hi estava gaire estona, allà dins. Si no feia molt
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mal temps, a l’Albert encara li agradava passejar pels camps
o acompanyar als auto-cultors mentre treballaven al bancal.
Dins només hi tenia dos terminals del seu ordinador sobre
una taula que probablement tenia més de dos-cents anys, una
cadira reclinable -on de tant en tant feia la becaineta- i un
petit office amb un microones i quatre llaunes de menjar preparat. Tot això només ocupava la meitat de l’espai d’aquella
petita cabana, la resta contenia baguls i caixes que no obria
des de feia dècades. Material de treball, aparells caducs i abandonats molt de temps ençà: les eines de son pare.
Sense pensar gaire, mecànicament, va seure davant els monitors i va iniciar els protocols de control fent anar el teclat
virtual que una de les pantalles projectava sobre la taula. Tot
semblava normal. No entenia l’error. Va repetir el procés.
Control de camp, control d’arbre, bio-senyals i finalment generador d’identificadors QR: tot bé.
—Estic fent alguna cosa malament... No pot ser... —digué en
veu alta. Va pensar uns instants i va incorporar-se de cop sobre
un dels monitors—. Mac! Activa auto-cultor 035Miralles.
Va escoltar-se un petit ronc a l’exterior i el so inequívoc
d’unes erugues girant. De sota un cobert annex a la paret
posterior de la cabana, un auto-cultor Ford Slave 5000 sorgí
lentament sense xocar amb cap obstacle en el seu camí, girà
al voltant de la cabana i es detingué just al començament del
caminet que donava accés als camps d’oliveres.
L’Albert va sortir de la cabana i va acostar-se a aquella caixa blava amb quatre braços mecànics articulats, perfectament
replegats als seus laterals. Aquell vehicle de la mida d’un cotxe
petit semblava més un explorador de l’espai exterior que la
darrera versió d’agricultor mecànic més popular del mercat.
Quan va ser a poc més de dos metres de l’auto-cultor, va tocar
la barnilla de les seves MacGlasses i en sec les llums de perill
de la màquina van aturar-se i un petit monitor va sorgir de
la part posterior del petit remolc que ocupava la meitat del
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robot. Un seguit de senyals acústiques van donar pas a la comunicació verbal.
—Bon dia, zero trenta-cinc...
—Bon dia, senyor Miralles. Quines són les ordres?
Sempre tan disposats!
—Connecta’t amb el Mac de casa. Activa el reinici de sistema, baixa les darreres actualitzacions del software de control
de la cooperativa. Codi d’accés Miralles#3825$. Sense guardar
les contrasenyes al teu servidor. Instal·lació completa al Mac
de casa. Revisa els protocols que he posat en marxa des dels
terminals de la cabana 1415, amb data d’avui. Des de zero.
La màquina no va trigar ni cinc minuts en complir totes les
ordres. Això era exactament el que l’Albert pretenia: repetir-ho
tot i ràpid. Tot i això, sospitava que no hi hauria canvis.
—Tasques enllestides. Cap error detectat, tots els paràmetres correctes. Quines són les ordres?
—Repeteix procés. Actualitza biosensors de l’arbre
1415/m/03. Revisa el funcionament de tot el sistema de connexió del bancal sencer.
Un parell de minuts després.
—Tasques enllestides. Cap error detectat, tots els paràmetres correctes. Quines són les ordres?
—No pot ser! Em cago en tot, qui ho va parir...! —L’Albert
no entenia què podia passar—. El puto dron dels collons s’ha
equivocat... —va reflexionar no sense certa preocupació, ja que
sabia perfectament que els drons de control no fallaven mai.
Instintivament va mirar el cel buscant-ne algun. No va veure’n
cap.
Va tornar a la cabana i d’un prestatge va agafar les seves
botes d’importació Kentucky especials per a treballs al camp
o per anar a caçar. Va seure sobre una de les velles caixes de
son pare i va començar a assegurar-se els velcros de les botes.
Quan va aixecar-se, la caixa sobre la qual s’havia assegut es
va obrir accidentalment. L’Albert va fer el gest de tancar-la,
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però no va poder resistir donar una ullada a l’interior. Al fons,
una borrassa; a sobre, una llauna de pintor tota rovellada. La
tapa, deformada, deixava entreveure que es tractava de màstic
solidificat. Un cabàs ple de rasclets de collir, unes pales de fusta
quasi petrificada i uns aixadons esberlats que ho mantenien
tot premsat cap al fons. No va poder evitar posar el dit a la
llauna: volia comprovar si encara era tova, aquella pasta. Per
un instant va recordar son pare. Recordà com li explicava amb
filosofia com preparar aquella mena de pasta groguenca per
tapar les ferides dels arbres. Allò estava com una pedra. Va
tornar a la realitat i tancà la caixa de cop.
“Quina bestiesa! Curar un arbre!”, va pensar.
Des de feia dècades si un arbre tenia un defecte -o si un agent
extern li produïa una ferida- era arrencat, cremat i substituït
per un més genèticament apropiat a aquell terreny. Tot i això,
un sentiment nostàlgic li va rondar una bona estona pel cap.
—Zero trenta-cinc, anem al bancal 03. Busca arbre /m/ i
connecta’t al seu port. Brillo, que és per avui!
La darrera frase la va dir mentre seia sobre la coberta del
remolc fent un petit bot.
L’auto-cultor va començar a pujar pel camí que bordejava
els bancals de l’Albert. El sol ja escalfava prou com perquè les
bafarades de l’home no fossin visibles a cop d’ull. De fet, el
migdia es preveia molt més de tardor benigna que no pas d’hivern dur.
—Zero trenta-cinc! Posa música!
—Selecció?
El lateral de les ulleres de l’Albert va pampalluguejar i la
seva llista de seleccions de l’AppleStore va aparèixer mostrant
les carpetes més escoltades els darrers mesos dins l’iTunes. Va
fixar la mirada en una anomenada ‘Clàssics del segle xxi - soundtracks’. En un segon la banda sonora de “Road to Perdition” va
omplir uns quants metres a la rodona.
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—Secretari: Registre de veu actiu —va dir en Salvador Muntanyola, president de la Cooperativa, amb veu mecànica—. Donem per iniciada la junta ordinària de delegats de divisió de
la New Agricultural Cooperative - Fields of Cervià, Nacfoc a partir
d’ara. Té la paraula el cap de la divisió de control. Senyor Miquel Tost...
—Bon dia, senyors. Les activitats de la setmana tancada
divendres passat han estat revisades i entren dins els marges
de normalitat. Setanta-vuit intervencions de dron amb sanció ordinària. Deu mil seixanta-tres euros recaptats. Els socis
segueixen els protocols establerts i la collita es preveu molt
bona. El percentatge d’excedents serà, amb càlcul al dia d’avui,
d’un 18,5% més, menys un 3% de marge. La divisió química
cosmètica podrà comptar amb el seu 15% per a la producció
estàndard prevista per aquest any. Resten doncs, un màxim de
6,5% per gestionar-ne el destí.
Els delegats, que de fet eren els caps de cada divisió, van
mirar-se amb cara de satisfacció. Sense fer massa pausa, en Salvador va continuar.
—Anem per feina. Té la paraula el delegat de la divisió química-cosmètica, el senyor Daniel Rue.
—Gràcies, bon dia —començà en Dani, fent aparèixer unes
gràfiques tocant la pantalla de la taula—. Tenint en compte
que queden reserves per fabricar, almenys, fins al mes vinent
de febrer, les notícies que ens dóna el senyor Tost són més
que bones. Com que amb quasi tota seguretat es compliran,
voldria proposar una ampliació de quotes de producció i
donar llum verda al projecte desenvolupat des de R+D per tal
de consolidar el llançament de nous productes. Concretament
ja tenim a punt una línia Green de detergents. Podem utilitzar
la tecnologia de la cadena Gold per a cosmètica de luxe i sabons
especials. Amb uns bons calendaris i la contractació de molt
poc personal, la feina pot fer-se de manera quasi simultània.
Si la cap de la divisió econòmica ha tingut temps de mirar el
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darrer informe que li vaig enviar, podrà dir-nos quina és la
simulació de desenvolupament a curt i mitjà termini.
Els caps van girar-se cap a la senyora Rubió. Però abans que
la cap de la divisió de gestió econòmica prengués la paraula, en
Dani va continuar.
—Però abans que ens respongui, els voldria demanar que al
concloure la sessió es quedin tots per comentar una sèrie d’aspectes relacionats amb la convivència al poble. Sense registre de
veu, per descomptat. Moltes gràcies.
En Miquel va moure ostensiblement el cap fent un signe de
negació. “Si no ho diu, rebenta... Serà cap de cony” va pensar
durant uns instants.
La reunió va prosseguir amb normalitat. L’any seria excel·
lent i els beneficis, millors que mai.
—Perfecte, senyores i senyors. Tanco la sessió. Secretari: tanca registre de veu —sentencià en Salvador.
El Mac tàctil que conformava tota aquella enorme taula de
vidre va desconnectar els llums vermells que denotaven la gravació de veu i a mesura que cada delegat tancava els seus arxius,
l’ordinador canviava pantalles de bases de dades per un paisatge de la contrada. Probablement es tractava d’una retransmissió en línea d’algun dels drons de control. En qualsevol cas era
molt bonic.
—Dani, tira milles que tenim feina! —va dir el president.
—Eh... Bé, segurament ja heu sentit el que va passar l’altre
dia al forn.
—Lo de les bufetades? —digué la Mercè Rubió.
—Pel que sé, van ser hòsties en tota regla lo que va repartir-se —afegí l’Ernest, de la divisió de màrqueting.
—Sí, tot va començar allà... però de fet el que va passar només es pot entendre com la gota que fa vessar el got. La gent
comença a estar descontenta. Penso que hauríem d’analitzar
què és el que està passant. Tinc la sensació que, en part, en som
responsables.
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—Dani, has dormit bé avui? —digué el president.
—No faig broma, Salvador! Penso que ens estem passant.
—Què vols dir? Que nosaltres hem de canviar? No tenim res
a veure amb l’incident. Va ser el forner qui no va estar al cas de
les normatives de qualitat.
—D’acord, correcte. Però no calia arribar a les mans. A això
em refereixo, no pas a les infraccions. Les persones estan canviant...!
—Dani, Dani...! Va ser només un incident aïllat. No li donis
tantes voltes, si us plau —digué la senyora Rosa.
—Jo no ho veig com quelcom aïllat. Ho veig com quelcom
que ens pot esclatar a la cara... —va fer una pausa molt tensa.
Tots esperaven que continués—. Segur que tots heu sentit parlar dels grups de resistència a la norma...
—Daniel! Ja n’hi ha prou! —digué el president aixecant el to
de veu.
—Hosti, Daniel! —afegí una altra cap de divisió—. Aquí no
en tenim, d’aquests.
—Jo no estaria tan segur. Sabeu el que va passar quan va estendre’s la raó que va ocasionar les bufetades al forn?
—Que el van denunciar als mossos per baixa qualitat de
producte? —va dir en Miquel.
—Tot el contrari: ho va vendre tot. Van venir fins i tot d’altres pobles a buscar-li el pa. Li demanaven concretament que
volien l’afectat. Senyors, els tenim aquí, entre nosaltres... Ho
hauríem de parlar.
—Antonieta, aquest pa petit no el vull!
—Idò? Què passa Dolors?
—Mira-ho tu mateixa! No té codi de barres!
Des de feia un parell de dècades tot el pa havia de sortir amb
un codi de barres imprès en una part visible de la peça.
—No pot ser! Mira a sota... Roger! Surt un moment que el
pa ha sortit sense codis.
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En Roger va traure el cap per la finestra de servei que comunicava forn i botiga. Coincidí, també, amb un home que
feia un moment havia comprat un parell de llengüets i tornava
enfurismat al forn.
—Quina merda de pa veneu aquí! Torneu-me els diners ara
mateix!
En Roger era un tipus molt de la broma i el primer que va
pensar és que aquell veí estava fent conya...
—Ep! Borinot, que el que no hi ha és codi, però el pa és el de
sempre —va dir en Roger, amb el millor dels seus somriures.
Sortí de la rebotiga i va mirar les peces de pa una per una. Després, resseguint-les totes amb la mirada—: Collons, teniu raó, la
màquina d’identificació els ha deixat passar. No ho entenc. No
sé què dir-vos. Bé, el que és segur és que el pa és el de sempre, us
ho garanteixo.
—I una merda, si el control de qualitat no ha posat el codi,
és que el producte és una estafa! —continuà l’exaltat veí—. Torna’m els calés ara mateix.
No van faltar gaires improperis més abans en Roger perdés els nervis i les plantofades comencessin a volar. En menys
d’una hora els mossos van presentar-se per precintar el forn per
denúncies de mala pràctica i frau en el producte. Però no van
poder ni acostar-se: la cua per agafar pa donava la volta pel carrer Calvari fins més enllà de la farmàcia... Més de cent persones
esperaven per aconseguir una peça de pa sense codi. En Roger
somreia tot i no saber per què. La policia va marxar.
—Zero trenta-cinc, abaixa el volum. Descobreix la consola i
treu un cable de connexió.
La màquina va apropar-se lentament fins que va estar just
al costat de l’arbre /m/. Una llengüeta va obrir-se en un lateral
de la caixa blava i l’extrem d’un cable va quedar visible. L’Albert
va agafar aquell extrem i va tibar en direcció a la base de la soca
d’aquella magnífica olivera.
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L’Albert volia fer la darrera comprovació amb una connexió directa de port a port. Va connectar el súper-HDMI òptic al
port de l’arbre.
—Zero trenta-cinc, activa programa de diagnòstic.
—Diagnòstic complet, zero tasques per realitzar. Quines
són les ordres?
—Però què collons dius?! Si veig les olives sense codi des
d’aquí!
—Pot repetir les ordres, si us plau?
—Recupera mail Dron Goldfield 015, executa!
En dos segons va rebre resposta.
—Ordre Dron 015 no executable. Quines són les ordres?
—Però què....?
L’Albert va alterar-se una mica. ¿Com podia tenir tan mala
sort? Sistemes de software que fallen, errades de hardware i ara
els propis auto-cultors -que, per cert, encara trigaria anys a
amortitzar- no responien correctament.
—Zero trenta-cinc, talla subministrament hídric i nutrients
a les branques —va donar una volta a l’arbre, prenent fotografies amb les ulleres de cada branca afectada— que adjunto ara.
La resposta va ser immediata. No va passar ni mig segon.
—No. Quines són les ordres?
L’Albert va quedar parat. No acabava de creure el que havia
sentit.
—Repeteix. Resposta completa!
—El terminal diu que NO. Quines són les ordres?
L’Albert va caminar lentament cap a l’auto-cultor, va mirar
l’arbre i tot seguit les olives. Eren lluents, brillants, d’una esfericitat imperfecta que les feia boniques i desitjables. Per un
moment li va semblar que el terra tremolava. El cable era al
lloc i l’agricultor mecànic romania allà, impertèrrit. Estirà el
braç i tocà l’escorça de l’arbre.
—Ets tu qui diu que no? —va preguntar-li a l’arbre sense esperar resposta—. La mare que em va parir...!
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Desendollà el cable del terminal i en aixecar-se va tornar a
mirar aquelles olives sense marca. Estirà la mà i n’arrencà una.
Feia molt que no experimentava aquella sensació. Van passar
uns segons. Va tornar cap a la màquina per donar les darreres
instruccions i va guardar-se l’oliva a la butxaca. Es tocà la barnilla de les ulleres per accedir a la consola de l’auto-cultor. Va
tornar a quedar petrificat al llegir la pantalla de diàleg.
—Ets tu qui diu que no?
—Sí.
Tot i ser un dia benigne, la nit prometia ser molt freda. Per
sort al bar Les Arcades la calefacció funcionava perfectament.
Era nit de bàsquet. Tot i que el poble sencer -totes les casesgaudia de senyal digital en canal obert, molts preferien anar a
passar els vespres d’esports en bona companyia, fent-la petar o
cridant sense por a les reprimendes de les respectives parelles.
Per les pantalles ja podien veure’s les declaracions dels entrenadors.
En un racó, just al costat de la porta, un grupet de cinc o sis
homes restaven atents a les declaracions de la tele, o almenys
ho feien veure.
Aquella nit el Senegal-Airways Barça jugava contra el Congo
Bank Joventut: un autèntic derbi.
—Què voleu prendre? —preguntà en Quim, el nou propietari de Les Arcades—. El mateix de sempre? Quatre birres i dos
cubates de Tanquerai?
—Molt bé, Quim. Com ens coneixes... —va respondre algú;
era el que tots pensaven.
En cinc minuts ho van tenir tot allà: els cubates i les cerveses.
—Va! Quim, ja saps que amb nosaltres no et cal tanta bajanada... pots endur-te aquesta xorrada —digué en Ramon sense
fer broma.
En Quim va agafar els termòmetres de les gerres i retirà els
taps tèrmics de les ampolles de Moritz. Com passava amb molts
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altres productes, la dèria per la qualitat havia portat les mesures
d’autocontrol fins a uns extrems sovint incomprensibles. Amb
la cervesa, per exemple, era habitual que els taps fossin termo
sensibles i tinguessin codificat un color concret per indicar
que el líquid de l’ampolla a la qual pertanyien estava a la
temperatura de servei òptima. Com tot, al principi va ser una
cosa curiosa; però en poc temps els usuaris van començar a
demanar termòmetres per fer una segona comprovació dins
la gerra o got. Moltes begudes eren rebutjades per qüestió de
dècimes de grau. El fotut era que tots estaven molt contents.
En Quim va marxar mentre sentia com li reclamaven que
pugés el volum de la tele del fons. Era el moment del salt inicial.
—Cap novetat, Ramon?
—Pensareu que estic boig, però... avui li he dit a l’Albert Miralles si volia fer cap aquest vespre.
—Què?! —va dir en Pere, molt exaltat.
El van secundar ràpidament.
—T’has begut l’enteniment? El que farà és venir amb els
mossos.
—Tranquils! No li he dit res, collons. Ha coincidit que havia
rebut un Dron-mail dels que putegen i he considerat que era
un bon moment. No sé... potser l’he cagat. M’ha semblat que
estava força afectat i disconforme amb tanta norma i sanció...
—I una merda. Si va ser ell qui va muntar el nou sindicat
amb aquells... —no el van deixar acabar. Un cop de colze d’en
Ramon i la mirada clavada a la porta el va emmudir.
L’Albert Miralles era a la porta buscant amb la mirada. No
va trigar a trobar els ulls d’en Ramon. Va acostar-se a la taula
on eren els homes.
—Bona nit —va dir amb un cert titubeig.
—Bona nit —van dir els homes sense amagar un cert neguit.
L’Albert era moltes coses, però en cap cas era un home de
mitges tintes. Si volia dir alguna cosa, la deia; i si tenia un dubte,
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preguntava. Aquesta actitud va ser la que el va fer marxar dels
òrgans directius de la Cooperativa. Va detectar el nerviosisme
d’aquells homes, deduint què pensaven -i tenien motius per
fer-ho... no els podia retreure que pensessin malament o que
desconfiessin-.
—Com va el partit? Guanyem?
—Eh, sí. 14-12... —va dir en Joan Guardiola mirant ràpidament la pantalla que tenien a uns metres—. No li resta gaire al
primer quart.
Tots els altres callaven i feien glopets a les begudes. L’Albert
va decidir anar al gra. Va posar la mà a la butxaca interior de
la jaqueta i -després de no poder resistir-se a acaronar-la amb
els dits- va treure l’oliva del seu arbre 1415/m/03 i la va posar
suaument al ben mig de la taula. Els homes van reaccionar
mirant-se els uns als altres, guaitant l’oliva per després tornar
a mirar-se. Finalment un d’ells, el mateix Ramon, se’n va adonar.
—Ep! Aquesta oliva no té...
Tots van tornar a mirar el centre de la taula, aquest cop sense dissimular gens. No calia: va coincidir amb una esbatussada
entre els pivots dels equips de bàsquet i les consegüents rialles
i brega al bar.
L’Albert va ajupir-se una mica.
—He intentat corregir-ho, però...
—Però...? —preguntà en Miquel.
—L’arbre m’ha dit que no! Quan sopeu a les Borges?
En Ramon no va dubtar en respondre mentre obria bé els
ulls.
—Dijous vinent al nou Terrall-Kentucky tenim una sala reservada a les 9.
El Barça va acabar guanyant el partit per 114 a 101. Aquell
any semblava clar que no tindria rival en la competició de lliga
tot i tenir tres jugadors blancs a l’equip...
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Al matí, a partir de les 8.30, els drons feien arribar els seus
missatges a qui pertoqués. L’Albert esperava el seu: esperava
una resposta de la cooperativa. Feia un parell de dies que els
havia passat l’informe del què havia succeit al seu bancal 1415.
No podien trigar gaire més. A més a més, aquell vespre havia
decidit acudir al sopar dels “resistents” i volia saber quina
resposta li donaven els qui manaven per així poder prendre la
seva pròpia decisió respecte a tot plegat amb més raó.
—Mercè! Esmorzes amb mi? —va cridar des de la cuina l’Albert.
—Sí, carinyo! Ara baixo, estic sortint de la dutxa...!
“Mmm. Potser millor pujo jo...”va pensar.
Va tallar els pans petits i els va posar a torrar. Li feia molta
gràcia veure que el pa no tenia codis. No hi havia cap diferència de gust respecte al que en tenia.. però sense saber ben bé
perquè aquell era més agradable de menjar.
Va posar les torrades al plat i va bufar-se els dits per alleugerir la cremor causada pel pa roent. En posar l’oli a sobre podien sentir-se els petits cruiximents de la crosta refredant-se de
sobte. El flaire era dels que convida a menjar
—Un pic de sal i llestos!
Un cafè i un núvol de llet per a ell i una llet amb un núvol
de cafè per a la Mercè.
—Sortiràs avui?
—Sí, he de pujar a parlar amb en Salvador a la cooperativa...
—Problemes?
—Espero que no. Bé, per a ells segur que no. Tot ho solucionen fent pagar als altres...
—No et facis mala sang, d’acord?
—No cal que pateixis. Ah, això sí: aquest vespre soparé fora...
Ho sento, quasi se m’oblida.
—Ostres, el senyorito! I puc saber amb qui marxes? Amb la
Morena?
—Ja m’agradaria a mi tenir una morena a la meva disposició
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—va riure—. No, dona. Vaig amb en Ramon, en Manel, en
Mateu i uns quants més. Al final provaré abans que tu el nou
Kentucky de Borges...
La Mercè va mirar-lo amb cara interrogativa. Cap desconfiança, però potser un pèl de desconcert.
—Aquests diuen que són un pèl...
—Un pèl què? Tota la vida he anat amb qui he volgut i he dit
el que m’ha semblat convenient. Ara no penso canviar.
—No ho facis mai. Només... vés amb compte.
—No pateixis, sé el que em faig.
La Mercè va estirar la mà i li va espolsar la molla que sempre
li queia sobre la panxeta que cada dia es mostrava més orgullosa.
Cap allà a quarts de deu ja era a la porta del despatx del
president de la Cooperativa. No el van fer esperar gaire estona.
En Salvador va sortir personalment a rebre’l.
—Albert, collons! Tu no has de demanar hora, valga’m Déu!
Això és casa teva...
—Deixa’t de mariconades i parlem una estona.
Tots dos van entrar al despatx. L’Albert va experimentar
aquella sensació estranya que sempre notava quan tornava a
entrar en el que havia estat el seu despatx temps ençà, molt
abans de les inspeccions, els drons i tota la dèria per la qualitat
total.
—Has llegit el meu informe?
—Sí, és clar.
—I doncs?
L’Albert va fer la pregunta amb certa nerviositat, tot veient
que en Salvador es limitava a mirar-lo amb cara de no saber
què dir.
—Bé, Albert... El què expliques... Entendràs que no té gaire
sentit. Suposem que un arbre ha interactuat voluntàriament
amb tu. Suposem que un sistema de coordinació en xarxa
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bioelectrònica que només té una funció i una direccionalitat
possible -sistema operatiu vers ens biològic- ha sigut
màgicament invertit per un arbre i no per un programador
professional. I finalment, suposem que després de tres revisions
monitorades des del sistema operatiu mare de la cooperativa
no es troba cap errada ni mal funcionament en els protocols.
Tu què pensaries? Què pensaria la junta si els ho explico?
L’Albert va posar-se tens. Preveia la següent frase. I la seva
intuïció va fer que no obris boca, no fos cas.
—Doncs només podríem suposar dues o tres de coses: algú
t’està gastant una broma pesada; el sistema té un error de programació provocat per un cúmul d’interaccions casuals; o t’estàs tornant boig. La veritat Albert, vull pensar que és el primer
o el segon. Deixa’ns fer. Ja he ordenat a l’equip d’enginyers informàtics que pugin als teus bancals i facin una auditoria de
sistemes. Implementaran un sistema de rastreig de hackers per
si hi ha algú que te la vol jugar i de pas et renovaran totes les
interfícies del 1415. Si no et sap greu donar-nos els codis dels
teus auto-cultors i de la cabana, aprofitarem per desfer-nos del
producte en qüestió. Miraré d’arreglar-te la factura DB, no pateixis.
La cara de l’Albert no mostrava cap expressió concreta. Era
la millor opció si volia semblar convincent.
—Ostres, doncs moltes gràcies, jo no havia pensat en un
hacker. Potser sí que algun malparit... tens raó. Mira —va prendre un tros de paper i un llapis de la taula—, aquí tens els codis
dels auto-cultors i el de la cabana és aquest. Però... potser ni
et cal, deixa que jo mateix em desfaci de les olives defectuoses.
Tenen la seva gràcia, potser fins i tot en faig un pot en sosa...
En Salvador va canviar la cara i adoptar un rictus molt seriós. Esperava una resposta de l’Albert
—Collons! Tranquil home, que no les vendré ni les veurà
ningú més...
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La llum d’aquell dia era genial: el cel era clar com de costum
i només quatre o cinc núvols dibuixats amb un perfil quasi perfecte es passejaven per la comarca, perseguint-se sense arribar
a tocar-se mai.
Les apps de previsió meteorològica no s’equivocaven i aquella tarda van tornar a encertar l’hora exacta de la posta de la
gran esfera groga. En cinc o deu minuts ja seria taronja i en tres
o quatre més del tot vermella, fonent-se a l’horitzó, molt més
enllà de l’Albagés.
Al bancal Miralles#1415 la calma era tan gran com el fred
que guanyava presència a cada minut. Sense el sol fent costat,
les pedres, la terra i les soques començaven a perdre temperatura molt més ràpidament que quan l’havien guanyat. A més
a més tocava lluna nova, i el paratge cada cop era més fosc i
mancat d’ombres.
De sobte, en plena penombra, al ben mig del bancal 1415,
una espurneta verda va començar a parpellejar. Era el LED d’activació de comunicacions de la soca dels terminals de les oliveres /m/. En poc segons va activar-se la llumeta de la /m1/, de
la /m5/, de la /m8/... fins que en qüestió d’un parell de minuts
una lluentor verda va formar una catifa de llum intermitent que
emmarcava perfectament el bancal Miralles 1415 dins la foscor
d’aquella nit. A uns cent metres, just rere la cabana de l’Albert,
el fimbrament elèctric de tres potents motors va fer-se sentir.
Els quatre conills que corrien pels voltants no van foragitar-se
ni tan sols en veure com els auto-cultors de l’Albert sortien del
cobert i en una ordenada fila enfilaven cap al bancal de l’esmorteïda llum verda.
Nou per divuit rengleres. Cinquanta-quatre parades després,
els robots havien aconseguit fer tota la feina. No va quedar ni
una sola oliva amb codi en tot el terreny. Quatre contenidors
cúbics van ser apilats perfectament a la porta de la cabana i tot
seguit totes les llums van apagar-se de cop. La foscor i els quatre
lepòrids van continuar fent la seva amb absoluta indiferència.
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Després de la segona remodelació de la carretera de les
Borges als voltants del 2093, gairebé tothom deixava que el
pilot automàtic els conduís plàcidament cap a la capital de
la comarca. De fet només havien quedat tres corbes: la de la
sortida de Cervià; una segona a l’altura de la Costa del Moro;
i una tercera i molt més suau per enfilar de pet cap a la gran
avinguda que donava accés al centre de la petita ciutat. Uns
ho feien per comoditat, altres per aprofitar el temps i dur a
terme altres tasques amb els seus terminals; però la majoria
perquè en automàtic l’ordinador feia anar el cotxe resseguint
-amb almenys una de les rodes i de manera constant- la línia de
càrrega cinètica que vorejava tot el trajecte. Així, en els escassos
deu minuts que durava el desplaçament, les bateries del seu
vehicle quedaven carregades pràcticament al cent per cent.
L’Albert no era gens diferent de la resta, però aquell vespre li
venia de gust conduir. Tot i la insistència de la veu femenina del
seu ordinador, va fer tot el trajecte amb les mans al volant. En
arribar a Borges, però, sí que va activar l’automàtic: una cosa era
gaudir d’uns minuts de conducció i una altra buscar i trobar
aparcament. Va baixar del seu Ford i el vehicle va desaparèixer
mentre se sentia un “passi-ho bé, senyor Miralles”. L’Albert va
quedar plantat just davant de les escales laterals que donaven
accés al parc per la part sud però va decidir passejar per fora i
entrar, a nivell, per la part de dalt -per on feia quasi tres segles
els seus ancestres havien aixecat el monument a la cerimònia
de fer oli, a la collita, a l’oliva. Allà va aturar-se una estona:
volia ordenar els seus pensaments.
Si entrava al sopar, posava en perill tot allò que havia
defensat durant molts anys; a més a més, els homes que
l’esperaven desconfiaven d’ell o més aviat del seu nom i el que
representava. Tot i això ho tenia prou clar. No era un problema
perquè ell mateix sabia que aquell darrer temor era el passat.
Ara per ara, el que tenia era molts dubtes i la gent que podria
dir alguna cosa d’una manera “raonable” era incapaç de treure
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cap altre raonament que no fos el que li dictaven les màquines
que els rodejaven. El que estava passant als seus bancals no
era una cosa de màquines. Feia molt de temps que no creia en
res i encara més temps que havia deixat de veure la màgia com
una cosa possible -ja no era un nen. Un hacker? Per què voldria
enredar-lo algú? Amb quin objectiu? La pena per hackejar un
sistema era duríssima: el delinqüent era processat pel sistema
judicial del seu país i la sentència es duia al tribunal de justícia
superior internacional, que aplicava la seva pròpia sentència.
Era impossible que ningú se la jugués tant per fer-li una
broma...
Quan va picar de peus a terra va adonar-se que estava
quedant-se gelat. Va mirar l’enorme premsa i va concloure
que ell només volia parlar. Parlar i escoltar. Si no en treia res
d’aquell sopar, respectaria el silenci que li demanarien a canvi
i oblidaria tot allò que es posés sobre la taula, li agradés o no.
Va obrir la porta del Kentucky.
—Bona nit, busco la taula dels nois de Cervià, potser té la
reserva a nom... —no va poder acabar la frase.
—Molt bona nit, senyor. Faci el favor d’acompanyar-me,
l’esperen.
Era evident que els nois havien decidit arribar una estona
abans, i probablement ell era la raó d’aquesta avançada. El nou
local d’aquell Kentucky era espectacular: tot semblava de vidre
però en realitat eren pantalles i per tant els espais, depenent de
la projecció, podien semblar part d’un sol ambient o concretar-se per tal de formar sales tan grans o petites com fos necessari. Tanmateix es podia demanar una projecció concreta -un
partit de futbol o una posta de sol de l’altra punta del món-;
fins i tot es podia gaudir d’un bon espectacle de cuina: veure
com el xef preparava els plats sol·licitats.
En pocs segons va ser davant d’una taula on set homes
coneguts i un parell que no havia vist mai el miraven amb expressions de difícil qualificació.
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—Bona nit a tots! Perdoneu-me si faig tard...
—No pas. No fas gens tard, de fet has estat el més puntual
de tots —va respondre, diligent, en Ramon.
A l’Albert va agradar-li la resposta: d’entrada res per amagar, les coses directes. Un bon començament.
En Ramon va continuar.
—Seu aquí mateix, així tots podrem escoltar-te i veure’t
igual de bé.
—Caram, cap de taula. No és pas el meu aniversari, nois... —
va dir, amb clara intenció de trencar una mica el gel i amb tota
la sinceritat de la qual disposava en aquell moment.
Els somriures del personal van correspondre les ganes d’encaixar i els músculs van començar a relaxar-se. En pic va seure,
l’espai que correspondria als plats va començar a projectar les
diferents opcions que oferia la carta.
—Ja heu demanat, vosaltres? —va preguntar aixecant la vista.
—No. Hem pres alguna cosa mentre fèiem temps i parlàvem
de com podria anar avui el sopar. Sempre deixem, però, que el
xef ens recomani els millors plats de la setmana. No sempre li
fem cas, però, i no sempre l’encertem —va deixar anar uns riures—. Avisem al xef?
No va ser realment una pregunta, sinó més aviat una constatació. En prémer el botó “x” la llum del seu reservat va atenuar-se lleugerament i tot el perímetre de la gran taula de vidre va
activar-se en verd. Del ben mig de la taula un exquisit holograma giratori va mostrar el xef del Kentucky.
—Bona nit, estimats clients. Em plau tornar a veure tantes
cares conegudes i estic content de poder saludar-ne de noves.
Els sensors de reconeixement biològic varen ser prohibits
en l’àmbit públic en espais oberts; però la normativa mai va
prohibir-los dins els negocis privats. Totes les dades eren processades per Google Analytics al servei de qui pagués el suficient.
Les tendències respecte a la necessitat o el desig eren bases de
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dades molt preuades. El seu procés i avaluació no havien deixat
d’evolucionar des de mitjans del xxi. Microsegon a microsegon
un gest o una tria a Oslo o a Melbourne eren analitzats i podien
convertir-se en una decisió empresarial a Boston o Barcelona.
—Permetin-me que els presenti les recomanacions d’aquesta
setmana. De primer els recomano l’amanida tèbia amb caça i
bolets de temporada, o una excel·lent crema d’espàrrecs verds
i crostons amb aroma d’arbequina. De segon, amb el fred que
fa darrerament, unes quantes calories ben repartides. Els ofereixo una pularda “midi dol” amb compota de pomes reineta o
una segona opció no menys suculenta, una cua de bou rostida
amb reducció de costers del Segre gran reserva. Per postres tornem a parlar, però els avanço que aquest matí hem preparat un
gelat de castanya que, els ho asseguro i en dono paraula, mai
n’han menjat cap d’igual. Poden fer la seva comanda quan els
vingui de gust.
L’amanida i la pularda van guanyar per golejada i no cal dir
que tots van demanar gelat de marron glacé.
La tensió del moment inicial va durar molt menys del que
cap dels homes esperava; i l’excel·lència del menjar i la conversa sempre distesa sobre els nous vins dels cellers punters de la
contrada van ajudar força. Van arribar els cafès i els licors. Tot
i conservar-se el bon ambient general, les cares van anar adoptant un posat més seriós.
—Demanem els cafès, senyors —va dir en Ramon mentre
manipulava la consola de la taula. Els panells de flux van anar
canviant les acolorides imatges del que probablement eren
boscos i llacs d’algun lloc perdut del continent nord-americà per un enorme camp d’oliveres il·luminat per una lluna gegant, segurament retocat i manipulat infogràficament.
Les converses que encara es mantenien en grups van acabar
morint de manera ràpida però natural. El perfil de la taula canvià de blau a blanc esmorteït i la llum ambient va baixar fins
a un percentatge suficient com perquè tots es poguessin veure
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les cares i tanmateix sabessin que l’objectiu de la nit començava en aquell moment. No hi va haver silenci per molta estona.
—Albert, benvingut. Saps qui som i de què parlarem. Tots
pensem que la teva honestedat i la teva manera de ser ens
permetrà poder dir-te qualsevol cosa confiant plenament en la
teva discreció. Si estem equivocats, penso que ara és el moment
d’acomiadar-nos i desitjar-te que passis una bona nit.
Les cares dels homes van girar-se en silenci cap a l’Albert.
—Si de debò penseu això, no he d’afegir res més. Heu mirat
bé allò que us vaig portar? —directe al gra.
—Sí, ho hem fet i molt bé. De fet els dos homes que avui ens
acompanyen i que només solem veure de tant en tant són els
que s’han encarregat. En Xavier és el nou cap de biogenètica de
la cooperativa d’Arbeca i en Robert és el cap d’enginyeria informàtica de la seu central de l’organisme gestor de la denominació d’origen Les Garrigues. Xavier, si us plau, quan vulguis.
—Albert, encantat. Pel que a mi em pertoca, t’he de dir que
el que em van portar és, sense cap mena de dubte, una oliva.
Una oliva normal i corrent, del tipus arbequí i... —va fer una
pausa—. Això és el més preocupant. És normal del tot. No té
cap traça de modificació genètica. Ni rastre.
—Això és impossible —va dir un dels homes.
—Efectivament, és impossible. Fa segle i mig que manipulem els fruits. Els nostres i els de mig món. La pregunta és:
Albert, d’on has tret aquesta oliva?
Totes les cares van girar-se cap a l’Albert, que per un moment va sentir-se tant incòmode com desconcertat.
En Ramon se’n va adonar i va reformular la pregunta per tal
de tranquil·litzar l’Albert.
—Albert, ens podries tornar a explicar com va anar tot plegat?
L’Albert va començar a explicar la totalitat dels esdeveniments davant de les expressions d’incredulitat d’uns i els signes de negació d’altres.

42

Antoni Pla

—I això és el que va passar. He de dir-vos, però, que des de la
cooperativa afirmen que per força ha de ser l’atac d’un hacker
i que el millor és destruir les evidències i reprogramar tot el
sistema.
—Si em permeteu... —en Robert va mig incorporar-se a la
cadira per fer-se notar—. Aquí potser puc aportar alguna llum.
Una intervenció des de fora és molt improbable. Al marge de
les penes a les quals s’enfronta un infractor, els coneixements
que caldria tenir per entrar dins sense ser detectat estan a
l’abast de molt pocs i per ser selectiu i afectar a un sol bancal...
Seria l’obra d’un mestre. No penso que ningú en sigui capaç.
Ara mateix acabo de promocionar al nivell A1 de programació,
el més alt. Per sobre meu no hi ha ningú quant a coneixements
sobre el sistema. Jo hi era com a col·laborador quan va parir-se
la darrera actualització... —clarament en Robert volia afegir
alguna cosa més però de sobte les ulleres de l’Albert, que reposaven sobre la taula, van cridar-li l’atenció: el micro LED de
missatge entrant semblava haver-se tornat boig.
L’Albert va caure al cas quan la resta d’homes va girar-se deixant de mirar en Robert per buscar-li la mirada.
—Ostres! Ho sento, juraria que havia desconnectat la missatgeria quan he entrat. De fet n’estic segur... A més a més, passen
de quarts de dues. Qui rep missatges de matinada?
Amb un senzill gest va apagar completament el giny i va tornar-les a col·locar on eren. Tot just deixar-les, la llum va tornar
a pampalluguejar de manera descontrolada.
—Per tots els dimonis de l’infern, però què...!
—Tranquil, Albert, de vegades ja passa... sembla que aquestes
coses tinguin vida pròpia —digué l’home de la seva dreta.
Sense cap mirament va agafar-li les ulleres i aquest cop va ser
ell qui va intentar desconnectar-les, evidentment sense aconseguir-ho
—Però què collons...!
El missatge va saltar automàticament al mode lectura de veu.
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Els petits auriculars de les barnilles van començar:
—Bona nit, senyor Miralles. Informe d’auto-cultor zero
trenta-cinc. Ordre de recollida executada. Tots els arbres de
bancal 1415 han estat actualitzats amb recollida selectiva de
fruit. Tres contenidors-cub esperen a peu de camí l’ordre de
destí. Recollida de QR tal (foto del codi) a QR tal. Bona nit,
senyor Miralles. Missatge lliurat.
Les llumetes de les ulleres van apagar-se com si mai haguessin
existit.
Els homes que tenia just al costat van poder sentir el missatge amb molt d’esforç, però la resta de cap manera arribava
a escoltar el so dels petits auriculars. Els miraven. L’Albert va
aixecar el cap amb cara de sorpresa.
—Algú ha ordenat als meus auto-cultors recollir les olives del
bancal afectat!
—Volen destruir les proves —va dir en Ramon.
—No, no. Les que han recollit són les que tenen el QR!
Les cares dels homes variaven entre estupefacció i incredulitat.
—Hem de pujar! —va dir en Ramon.
—Ara? —preguntà l’Albert.
—O demà a primera hora. Ho vull veure amb els meus propis
ulls.
—Però els drons ens detectaran i la junta preguntarà... Segur.
—La cosa sembla prou seriosa com perquè no ens importi
gaire, no?
Quan en Dani va arribar a la cooperativa li va estranyar força veure un Ford d’inspectors dels mossos aparcat a un dels
espais reservats als convidats i clients. Més que aquest fet el
que li cridà l’atenció era que havien endollat el vehicle per carregar-lo i això volia dir que tenien intenció de quedar-se una
bona estona. En passar pels sensors de la porta, el seu mòbil va
zumzejar discretament. En Dani va mirar el missatge.
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De Salvador M. per Dani R.: Puja en pic arribis. Gràcies.
En obrir la porta del despatx del president en Dani va trobar-se amb el cap de la divisió de control, el cap de seguretat
i el d’enginyeria asseguts al costat d’un parell d’homes molt
ben vestits amb el pentinat característic dels defensors de la
llei.
—Bon dia, Dani. Passa, passa —va dir amablement el president de la cooperativa—. Et presento als inspectors Almarcha
i Sousa. Han vingut a parlar amb nosaltres sobre els darrers
incidents que han succeït al poble.
En Dani no sabia quina cara posar.
—Eh... Bon dia.
En Salvador no el va deixar pensar gaire.
—I he pensat que no hi ha ningú tan sensibilitzat en l’esperit
del poble com tu per donar la nostra opinió sobre el que va
passar. Tal com vàrem deixar clar extraoficialment a la darrera
reunió del consell.
Aquesta darrera frase en Salvador la va dir mirant amb clara
vocació condicionant al Daniel, qui va tensar-se i girar-se mecànicament en direcció als mossos.
—Bon dia. Senyor Almarcha, senyor Sousa...
—Agents especials.
—Com diu?
—Agent especial Almarcha i agent especial Sousa. Si no li sap
greu.
En Dani els havia sentit perfectament.
—Ah, bé... Disculpin, agents. No estic acostumat —va dir
amb cara de condescendència total i resignació manifesta—. En
què puc ajudar-los? De fet, vull deixar clar que jo no hi vaig ser.
El que sé és el que he sentit en boca dels qui sí van ser al forn
de pa.
L’agent especial Sousa va respondre sense cap modulació
tonal indicativa del seu estat d’ànim, ni tampoc va mostrar si
aquell tema realment l’importava gaire.
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—Forn de pa? El que va passar al Mariana’s Newbread
Garrigues Designers ho tenim perfectament documentat i està
en procés d’investigació. Molt aviat les instruccions passaran
a diligències i accions legals. De moment no està clar si
comptaran amb un caràcter sancionador o si passaran a jutjat
del penal.
La cara d’en Dani no va moure ni un múscul i la seva expressió tampoc va variar ni un pèl. Per dins, però, tenia la boca
badada fins a l’estern. Va limitar-se a assentir.
—Correcte. Doncs vostès diran.
—El que volem és recollir el màxim d’informació respecte a
les sospites de dissidència extrema que estan desenvolupant-se
de manera creixent a Cervià.
—Com diu? —va deixar anar en Dani, però aquest cop amb
la mirada menys relaxada.
—Té vostè informació sobre els dissidents extremistes de
Cervià?
—No.
—Això vol dir que és conscient que n’hi ha?
—Què?
—Senyor Daniel... està vostè relacionat amb el moviment de
resistència a la qualitat i, de donar-se el cas, intenta ocultar-ne
informació al respecte?
—Però què estan dient? De què parlen? S’han begut l’enteniment?
No li van donar cap treva.
—Senyor Daniel Rue, vostè reconeix aquest diàleg? —l’agent
especial Almarcha va prèmer un botó a la seva tauleta.
—Eh. Bé, no tots...
—Parlo dels socis de la cooperativa!
—Clar, aquests sí.
—Doncs ja està!
—Miquel, tens raó... Però hi ha gent que parla, s’estan reunint, hi ha
un cert moviment de resistència que...
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—Però...? Miquel! —va cridar, mirant al cap de la divisió de
control—. Registreu les nostres converses? Què vol dir tot això?
Just en aquell moment el cap de seguretat de la cooperativa,
en Pep Guardiola, va intervenir, veient que la cosa estava agafant
un aire que no era ni de bon tros el que es pretenia.
—Dani. Tranquil, no passa res. Aquests agents només volen
saber si tenim algun tipus d’informació. Pel que sembla ells sí
que han descobert alguna cosa.
En Daniel no deixava de mirar a en Miquel. L’agent va continuar.
—Senyor Daniel, vostè sap que hi ha una irregularitat normativa persistent en la producció de matèria primera d’aquesta cooperativa? I que no s’està corregint per part d’aquells afectats?
Estaria vostè d’acord en implementar mesures correctives al respecte i així vetllar pel compliment de les normes corporatives i
governamentals sobre la recerca de la qualitat total?
—Però què dimonis diuen? És clar que vull complir les normes.
En Jaume Escoda, cap d’enginyeria, va avançar-se sense permetre que en Daniel acabés de respondre.
—Sempre hi ha petits desajustaments, senyors. Estem parlant
d’un producte natural. Els nostres drons duen a terme un control impecable que...
Tampoc el van deixar acabar. L’agent va intervenir.
—Efectivament! Aquí volia arribar, senyors: els drons són els
únics que estan fent la seva feina de manera molt eficient. És per
això que la setmana passada va aprovar-se amb caràcter d’urgència un decret que ens permet actuar al respecte. Hem escollit
la seva cooperativa per fer la prova pilot de control integral de
qualitat corporativa: la “Ppciqc”. Poden acompanyar-nos, si us
plau?
Els agents van aixecar-se i dirigir-se cap a la porta.
—Vinguin a l’aparcament.
La resta van seguir-los. En Dani va esperar a tenir en Miquel
al costat.
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—Collons, Miquel! Què vol dir tot això? A què jugues?
—Tranquil, home. Per poder posar en marxa el programa,
els mossos necessiten cinc signatures. Tu signa i ja està.
—Però tu saps la que es pot liar?
—Res de res! Nosaltres estem nets! Que pagui el qui ha de
pagar...
—Però, Miquel...
—Calla, que ja hi som. Tu signa!
—Les coses no es fan així.
L’agent Sousa va acostar el seu palmell al vidre davanter del
Ford oficial per agents especials. La porta del maleter va pujar
lentament i una petita plataforma de descàrrega va lliscar fins
a deixar a la vista una caixa metàl·lica que ocupava tot l’espai
que oferia el maleter. Van estirar la caixa i, com si es tractés
d’una llitera d’ambulància, unes potes amb rodes van estabilitzar el paquet totalment fora del vehicle. Els homes de la cooperativa restaven expectants, mirant atentament els moviments
dels agents.
—Almarcha, si us plau. Fes el favor de desbloquejar el teu
codi de seguretat —digué l’agent Sousa.
Els agents van situar-se a banda i banda de la caixa i van
teclejar els seus respectius passwords per tal d’activar aquella
cosa. Van retrocedir un parell de passes. La caixa, més que
obrir-se, va desplegar-se: els quatre laterals van retirar-se
cap als costats, empesos des de dins per un parell de rotors
a cada banda. La part superior va girar-se completament per
mostrarque en realitat aquella tapa formava part d’una pell
de fotosensors que recobria la mateixa màquina quasi en
tota la seva superfície. En dos o tres minuts, l’aparell va estar
del tot autoacoblat. La caixa d’un petit rentavaixelles era ara
un rombe d’uns dos metres de diagonal major i poc més de
metre cinquanta d’eix menor. Vuit enormes rotors marcaven
els punts cardinals i una caixa sense arestes plena de forats i
foradets es mantenia sòlidament clavada a la cruïlla dels dos
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eixos. Una màquina bonica als ulls de qualsevol enginyer i
molt inquietant per als de la resta de la humanitat.
—Senyors —va dir l’agent Sousa—, els presento el nou dron
Apple/Ford A1-S.
L’agent Almarcha, mentrestant, els va anar passant el document que calia signar per triplicat. Tots van signar.
—Aquest dron de control és molt semblant, excepte la mida,
als que fan anar vostès. El software de control és el mateix que
s’empra a totes les cooperatives de la denominació.
—Però... —va deixar anar en Dani amb veu inquisitiva i forta.
—Però té un programa de vigilància, control i execució absolutament autònom, la qual cosa vol dir que no pot ésser
piratejat mai. Un cop detectada una irregularitat pot decidir
quina és la millor acció per solucionar-la, sense cap tipus d’interferència, basant-se en un criteri bàsic: enumeració de problemes, enumeració de possibles sancions i, finalment, eliminació del problema.
—I això com poden garantir-ho? —preguntà el cap d’enginyers de la New Fields.
—És molt senzill d’aconseguir. Un cop feta la consulta sobre la irregularitat i corroborada “la falta”, el nostre dron es
desconnecta de la xarxa fins que el problema està resolt. De
fet, entra en un procés de deliberació conclusiva. Con-clu-siva. No para fins al final...
Els dos agents van acostar-se de nou al cos central de l’enorme dron per teclejar un altre cop tota una sèrie de combinacions alfanumèriques.
La màquina va emetre uns xiulets i els motors van començar a funcionar. Els rotors eren anormalment grans i per tant
el soroll era molt menys molest del que es podria esperar. De
sobte, va començar a levitar i girar sobre sí mateix.
—Dron A1-S Fiels of Cervià, operatiu. Bon dia, senyors. Esperant ordres.
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—Si us plau, senyor Salvador, pot donar vostè l’ordre? Com
a president de l’entitat, la seva veu ha estat seleccionada com a
clau d’activació.
L’agent li va passar un paper amb unes frases escrites en
majúscules.
—Eh. Sí, sí, clar...
No va poder evitar que una certa tremolor es fes notar en
l’estirar la mà per recollir el paper. Va ajustar-se les ulleres.
—Bon dia, Dron A1-S FoC. Executa el programa de control
T0-terme Cervià.
—Ordre rebuda, execució en marxa. Bon dia tinguin, senyors.
La potència dels rotors es va fer notar i van esvalotar els
cabells i la roba de tots els presents. L’ascensió vertical va ser
vertiginosa i en un tancar i obrir d’ulls la màquina va desaparèixer en direcció a l’Albagés. No obstant això, tots els presents
van tenir temps de sobres de veure perfectament la panxa del
dron, oculta fins llavors.
—Esperi un moment, senyor... Zouza?
—Agent! Agent Sousa.
—Molt bé, Sousa o Zouza o com sigui. Què era allò de la
part inferior del dron? —digué en Dani, molt alterat.
—A què es refereix?
—No ens prengui el número, si us plau! Tots ho hem vist
—va buscar complicitats aixecant el braç i assenyalant els companys.
—Ja. No pateixin. Les armes muntades en aquest dron, tot
i ser letals, només estan programades per utilitzar-se com autodefensa.
La sorpresa va donar lloc, ràpidament, a la indignació.
—Faci el favor de donar-nos les claus de control i emporti’s
aquesta màquina immediatament —exclamà en Dani.
—Ho lamento, ja no està a les meves mans. El programari
està per sobre de les meves atribucions. I el dron A1, per so-
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bre de les seves capacitats de control. Com els he dit, l’A1-S és
autònom: pren decisions i executa les accions necessàries per
resoldre qualsevol problema.
—Miquel, Salvador... què heu fet?! —va preguntar en Dani,
clarament desesperat.
—Estem nets, Dani. Que pagui el qui hagi de pagar.
En Dani va girar-se buscant el cap de seguretat.
—Quina base de dades has donat als mossos? Quina data
tenen els expedients pujats al seu programa?
—Eh!... No sé. Què et passa, Dani? El darrer arxiu de tancament, el de divendres passat.
—Que Déu ens ajudi! Quants expedients sancionadors hi
havia?
El cap de control no va moure ni un múscul i va mirar de
manera ferotge al Dani. En Jaume d’enginyeria van empal·lidir. Agafant la tauleta iPad, va parlar amb cert titubeig.
—Uns seixanta.
—Quants no són únicament econòmics?
—Quinze
—Quants no han estat resolts?
—Un
—Aviseu immediatament a qui sigui aquest “un” que executi immediatament el requeriment sancionador —va girar-se
assenyalant els agents—. I vostès ja estan trucant als seus superiors perquè ens donin els codis d’aquesta màquina per tal de
fer-la tornar... Com poden pensar que una màquina armada
pot vetllar pel compliment de normes agràries! S’han tornat
bojos? Saben l’ensurt que li pot donar a qualsevol persona la
visita de la seva màquina per exigir el que sigui...?
—Dani! El “qui sigui” és l’Albert Miralles...
—Tenim un problema i gran...
L’agent Sousa va acostar-se fins on era en Dani.
—Senyor Daniel Rue, vol fer el favor d’acompanyar-nos?
—Què?
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El cotxe dels mossos va partir amb tres homes dins, un més
dels que havien vingut. El president i el cap de seguretat no
van fer cap comentari.

Amb tres cotxes van tenir prou per pujar tots al tros de l’Albert. A la petita era, els tres Ford Raptor semblaven preparats
per rodar un anunci.
El neguit de la situació no va treure, però, la importància
de les bones pràctiques dels homes de bé que pugen al tros en
grup, ni tampoc respecte envers les tals. En altres paraules, no
feia gaire que havien aparcat els cotxes -encara ni havien anat
a veure “el problema”- però ja tenien unes fantàstiques brases
llestes per rebre unes magnífiques llonganisses i talls de corder
suficients per afartar-se.
—Per on voleu començar? —preguntà l’Albert
—Mirem les caixes per comprovar que t’han recollit els que
porten QR. Després anirem a mirar al bancal. Acosta’m el porró.
Els homes van fer per anar per feina. Però la costellada, el vi,
el formatge i el raïm d’emparrat van impedir que es posessin
en marxa abans de les deu. Tenint en compte que a les vuit encenien el foc, no estava pas tan malament.
—Aquí estan els contenidors —va dir l’Albert assenyalant
l’evidència.
Teclejà el codi a la pantalla digital d’un dels laterals de la
blava caixa metàl·lica. La coberta superior va cedir a la mínima
pressió que va fer un dels homes. Amb un gest ràpid agafà un
grapat d’olives.
—Tenen codi...
—Ja us ho vaig dir...
—Recollons...! Això no té explicació. Albert, anem a veure
els arbres...
—Som-hi!
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L’Albert va tocar les ulleres i va donar una ordre verbal.
—Auto-cultors 035, 036 i 037. Baixar al camí Miralles1415.
Alguns homes van pujar al remolc dels auto-cultors i altres
van seguir-los fent una passejada. El dia no era fantàstic però
tampoc desagradable; això sí, la boira ja no era tan espessa
com a primera hora ni de bon tros. Amb una mica de sort en
una estona s’aixecaria del tot.
Converses variades, fums de pipa i alguna rialla decoraven
l’estranya comitiva encaminada al tros 1415.
En arribar al marge principal del bancal entre els homes es
va fer un silenci -un silenci nerviós. Sense ser conscients, els
homes havien fet una rotllana al voltant dels primers arbres.
—No. No pot ser... —digué aïlladament en Ramon.
Les olives es veien fantàstiques, els fruits lluïen amb una
varietat tonal que reflectia la perfecció de la natura. Unes fosques, unes clares, unes madures, altres a mig fer. La barreja
perfecta d’una mescla que feia lustres que havia quedat oblidada, la que donaria al nou oli de primera premsada la picor de
coll justa al profà i l’inigualable gust afruitat i únic als experts
tastadors.
Alguns homes van apropar-se per tocar les olives. Paradoxalment, la majoria d’ells eren pagesos del ram, tot i que segurament feia anys que no tocaven directament un fruit.
—Ostres! Heu vist els colors?
—I no són totes de la mateixa mida...!
Comentaris similars van continuar entre els homes. Fins
que de sobte...
—Eh! Heu sentit això?
—El què?
No van tenir temps de fer-se gaires més preguntes. Com si es
tractés d’un ascensor en caiguda lliure, l’enorme dron de control A1-S va irrompre sobre els homes i aturar-se de manera
mil·limètrica a tres metres exactes per damunt dels seus caps.
Els rotors van disminuir les revolucions. El soroll i la pressió
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de l’aire va disminuir de manera molt ostensible. El comunicador va irrompre trencant el lapsus de sorpresa i pànic en més
d’un dels presents. Tots van quedar congelats.
—Dron A1-S comunicant amb Sr. Miralles, Albert. Recuperació d’expedient “Dron Goldfield 015 -- dg015AM1415”. Després de 15 dies sense execució de demanda i correcció inadequada de l’anomalia, li notifico que les ordres adquirides són
les d’implementar correctiu immediat sobre la demanda no
resolta per tal d’assolir la qualitat restringida en el marc legal
corporatiu de New Fields of Cervià. Les sancions i accions legals
derivades se li aplicaran també de manera immediata. Ha rebut
vostè correctament el missatge i està d’acord amb la resolució?
—Què? Què collons ets tu? I què collons estàs dient? No he
entès la meitat de les coses, ni falta que em fa. Vés a la puta merda, fot el camp del meu tros si no vols que et desmunti cargol a
cargol. I digues-li al teu amo que se’n pot anar a prendre pel cul.
Has captat bé el missatge, dron A1Storracollons...?
El dron va elevar-se un parell de metres i va començar a girar sobre sí mateix. Semblava que estava “pensant” i al mateix
temps feia una espècie de lectura panoràmica de l’entorn i les
persones que hi eren. Els altaveus van tornar a sonar.
—Dron A1-S en deliberació conclusiva. Esperi uns segons, si
us plau.
En paral·lel i com si dins d’aquella caixa hi hagués més d’un
cervell, aquella màquina va començar a recitar els noms dels
presents.
—Sanaüja, Ramon. Terol, Xavier. Pérez, Robert. Recasens,
Pep. Hernández, David. Lee, Sergi. Pla, Josep... Les seves activitats es relacionen amb el moviment terrorista de resistència a la
qualitat. Els prego que romanguin esperant, en ordre i silenci
al voral del camí per ser recollits per les forces de seguretat de
la Generalitat. Moltes gràcies. Deliberació expedient “Miralles”
resolta. Les indicacions de programació són inequívoques i defineixen. Llegeixo literalment l’ordre programada: enumeració
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de sancionables, enumeració de sancions, eliminació del problema.
» Sancionables:
» Correcció de demanda dg015AM1415 no executada.
» Recol·lecció no autoritzada de fruit QR tal a QR tal.
» Reunió amb elements sospitosos de pertinença a agrupació terrorista.
» Amenaça de destrucció de béns propietat de la Generalitat de Catalunya.
» Indicació, pejorativa/imperativa, sobre el manteniment
de relacions sexuals recomanades al propietari de Dron A1S. Essent la Generalitat de Catalunya l’ens representatiu de
la totalitat de la població de la República Catalana, anotem
insult/recomanació sexual per a nou milions vuit-centes noranta-quatre mil sis-centes vuitanta-nou persones.
» Sancions:
» Demanda dg015AM1415: euro per oliva no marcada
QR segons normativa vigent. Un cop fet recompte de tots els
camps de la seva propietat, té un deute DB de 654.746 euros.
» Recol·lecció no autoritzada de fruit QR: total de camps
sobrevolats ara per ara: 15.895.427 olives. Té un deute de
15.895.427 d’euros.
» Amenaça sobre la propietat de la Generalitat: utilització
de recursos propis d’autodefensa.
» Recomanacions/ordres sobre pràctiques sexuals al total
de la població de la República Catalana: sense jurisprudència
a la base de dades ni document científic en arxiu que demostri
voluntat de proporcionar mal i no plaer implícit a la recomanació. Sense sanció.
» Senyor Miralles, ha entès vostè tots els càrrecs que se li
imputen? En cas afirmatiu passaré a executar l’eliminació dels
problemes.
Donat el fred que feia, no hi havia suficients mosques pels
voltants per entrar en tantes boques badades. La reacció de
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l’Albert va ser lenta però decidida. Va ajupir-se i agafà un roc
de proporcions considerables i el llançà, amb força, de pet cap
al dron. L’impacte va sonar metàl·lic i dens. Pràcticament sense conseqüència en el vol estàtic de l’enorme màquina.
—Senyor Miralles, li prego que desisteixi i li recordo que
aquest fet serà afegit a la llista de càrrecs que ja he enumerat
—Sí, sí ja sé que m’has informat, tros de merda —va dir mentre agafava una altra pedra ara d’una mida encara més gran.
—“Sí, sí ja sé que m’has informat, tros de merda” —va repetir
l’altaveu del dron A1-S—. Acusem el seu rebut, passem a executar tercera directriu.
La mini torreta defensiva que carregava el dron a la seva
panxa va girar i inclinar-se uns graus. Un sol tret va ser necessari per aturar a l’Albert, que va caure mort de manera feixuga
adoptant una figura grotesca. L’impacte de la bala al seu cap
havia coincidit amb el moment que l’Albert agafava embranzida per tirar la pedra i la inèrcia el va fer girar com un titella
desfilat.
Alguns homes van començar a córrer, altres van quedar
congelats. L’altaveu del dron va ressonar:
—Problema eliminat —emeté la veu metàl·lica del dron.
—Correu, correu! Ens pelarà a tots!
—Consideració de fugida de sospitosos de diversos crims
sobre la propietat corporativa. Procés de deliberació conclusiva activat.
La lectura de conclusions, drets i sancions anava intercalant-se amb els trets. Uns pocs van arribar als cotxes però van
ser igualment abatuts pel camí. Qui no va ser executat va morir per les ferides d’accidents de cotxe.
Un cop el dron va haver certificat el darrer decés, va tornar
a pujar al camp M1415. Només va donar dues voltes al bancal
i immediatament va donar ordres directes als auto-cultors que
romanien esperant a peu de camí. Les pantalles LED dels robots van recollir el missatge:
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1.- Auto-cultors Miralles 035-036-037. Directriu d’ordre
imperativa per GencatDron A1-S Fields of Cervià: Destrucció
immediata del 100% de la matèria vegetal viva del bancal 1415.
2.- Auto-cultors Miralles 025 a 040 executar programa de
purga i sanejament de totes les unitats arbòries de propietat
Miralles.
El dron estava ordenant a tots els auto-cultors de tots els
camps que destruïssin qualsevol arbre que contingués fruits
sense codi QR
Quan tot just l’ordre entrava al processador dels fidels esclaus mecànics, tots els LEDs de les soques del bancal 1415 i
del següent i de l’altre i del de més enllà, van començar a brillar
intensament.
El braç de l’auto-cultor 036 va estirar-se tot el que les robustes articulacions pneumàtiques podien permetre -uns quatre
metres- i en un segon va tancar la seva poderosa pinça hidràulica sobre la fina però reforçada carcassa d’un dels rotors del
dron A1-S. Per a un aparell acostumat a carregar i trastejar tones de material divers no va suposar un gran esforç arrossegar
aquella mosca gegant fins a nivell de terra on, amb l’ajuda de la
resta d’auto-cultors, la va desmanegar en pocs segons.
Les llums dels arbres van tornar a apagar-se.
A pocs quilòmetres, al voltant de la taula del consell de la
cooperativa tots els membres de les diferents divisions -menys
en Dani, és clar- continuaven mirant la retransmissió de tot
aquell succés que els oferien les càmeres dels seus propis drons
estacionats a gran alçada, des de poc més tard de l’arribada
del nou A1-S a les terres de l’Albert. Les cares eren serioses -alguna podríem dir que molt crispada- però cap tenia el valor
de començar a parlar -els crits i els gemecs no són exactament
parlar.
—Quin desastre, Miquel!
—Desastre? Això és una tragèdia! —digué la Mercè de la
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divisió econòmica—. Hi ha morts. I en part és culpa nostra!
—Nostra? No! —van sentir-se vàries veus al llarg de la taula.
—El dron... han estat els mossos... el govern...
—La cooperativa mai! —va ser un clam encara més general.
—Ha estat un atemptat! —va cridar el president.
—Però què dius, Salvador, no has vist...? —instigà el cap
d’enginyeria.
—Ha estat un atemptat! I els morts són víctimes. No! Són
màrtirs de la qualitat!
Les cares van passar d’evident preocupació a pura estupefacció i sorpresa. En algun cas fins i tot va començar a dibuixar-se una molt suau i discreta ombra de somriure.
—Feu tornar els nostres drons i prepareu una brigada d’auto-cultors per treballar aquesta nit. Tenim feina.
—Però...
—Ha estat un atemptat! No ho repetiré més! Prepareu el
terreny, amagueu el que calgui, cremarem i arrencarem el que
faci falta i esborrarem tots els registres del Mac central. I ara
calleu. Mac, posa’m amb els mossos de Lleida, agent especial
Almarcha.
—En curs...
—Sí, digui’m...?
—Agent Almarcha?
—Senyor Muntanyola? Sí, sí, digueu-me...
—Sembla que hem patit un accident. Aniré al gra: el seu
dron s’ha estavellat i pel que sembla ha causat víctimes...
—Què diu, ara!
—El que sent, però bé... A tots dos ens interessa que la qualitat perduri per sobre de tot, no és així? Tant la dels nostres
productes com la de les seves màquines...
—Efectivament.
—Estan implicats alguns radicals de la resistència. Hauríem
de contrastar versions i... no sé. M’entén?
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—Un atemptat?
—Segur que sí.
—Entenc. Venim ara?
—Millor demà a mig matí, fóra bo disposar de vint-i-quatre
hores.
—Perfecte, quants drons porto? Un parell?
—Millor tres?
—Fantàstic. Fins demà.
—Aquí hi serem.
Les cares dels homes eren ja molt diferents -i qui des de
l’ànima no combregava amb el que estava a punt de passar, va
guardar-se prou de fer-ho palès. Uns van tornar a seure, altres
van romandre drets al voltant del president.
—Senyors. La qualitat restringida pels nostres estatuts corporatius ha de prevaldre per sobre de qualsevol altra cosa. Ara
tenim l’oportunitat de consolidar aquest fonament existencial
de la nostra cooperativa. Proposo fer... hmm. El que calgui per
aconseguir un retorn a la normalitat operativa dels sistemes de
la New Agricultural Cooperative - Fields of Cervià. Votem —afegí solemnement.
—Votem —van dir tots.
No va ser necessari fer cap recompte.
—Bé, perfecte. A les 14.30, reunió al camp Miralles1415.
Tots van assentir amb un posat molt seriós.
Just quan la majoria de delegats ja enfilaven cap a la sortida
la senyora Núria Alentorn, cap de la divisió de comunicació i
màrqueting, els va aturar.
—Un moment. Perdoneu-me, acabo de tenir una idea que...
Bé, no vull pecar de frivolitat, excuseu-me per avançat. M’ha
vingut al cap l’èxit del succés del Mariana’s Newbread Garrigues
Designers i...
—Què? Digues d’una vegada, collons. Quina mania teniu
els dissenyadors de generar expectació a partir de qualsevol
cosa.
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—Eh! Sí! Vaig. Què us semblaria si quan pengem la notícia
de l’atemptat deixem anar una “filtració” dient que enguany és
probable que l’oli Gold estigui en part sense codificar? Penseu
en la combinació. Atemptat, Morts i possibilitat d’oli sense
codi QR...
—Ets genial, Núria! Preparem-nos per a un any de vendes
espectaculars —digué en Miquel.
En Salvador, en el seu rol de president, va prémer el botó de
gravació del seu Mac.
—Mac! Tanca registre de reunió i destrucció definitiva de
tots els documents relacionats.
Tots els terminals van parpellejar en vermell i van apagar-se.
Un microsegon més tard, a vista de dron, la comarca de les
Garrigues semblava un enorme arbre de Nadal: més de cinquanta mil hectàrees de secà fent pampallugues pronosticaven
l’inici d’un nou tipus d’enfrontament entre home i natura...
potser podria parlar-se de guerra. O potser no.

QUALITAT RESTRINGIDA
Amanida tèbia amb caça i bolets.
Ingredients:
1 Enciam de fulla de roure
1 Enciam Morella
1 Pom de canonges
1 Pom de ruca molt fresca
Tomàquets cherry madurs
Tomàquets negres kumato
Ceps
Gírgoles
Llenegues negres
Espatlles de conill en escabetx confitades en oli
Sal
Pebre
Oli verd de Cervià
Vinagre tipus Mòdena
Vinagre de magrana caramel·litzat
Al final de la recepta podeu llegir com preparar el conill escabetxat tal com ho explica un personatge del llibre “Oli, un
compte de les Garrigues” a la plana 210/211.
Com en totes les amanides recomanem un bon rentat dels
vegetals i fins i tot mantenir una estona les fulles verdes en
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remull en aigua molt freda. De la mateixa manera les fulles han
d’estar molt eixutes en el moment de la seva condimentació.
Les combinacions de bolets poden ser les pròpies de la temporada, tot i que recomano que siguin del tipus necessari per
garantir textures i aparença un cop condimentats.
Un cop netes les verdures i seleccionats els tomàquets, preparem una vinagreta amb oli del confit de conill, escates de sal,
pebre, vinagre tipus Mòdena i el de magrana.
Tallem els bolets en làmines d’uns 4 mil·límetres, els untem
amb oli i all picat i els passem per la planxa fins a notar el canvi
de textura i assegurar un enrossiment general. Podem fer alguns
bocins més passats per tal d’aconseguir diferents textures.
En paral·lel escalfem les espatlles de conill en el seu propi oli.
En un recipient amanim ruca, canonges, tomàquets i bolets
Ja podem muntar el plat.
Posem unes escates de sal al fons del plat. El primer llit ha de
ser de les fulles més grans i consistents, seguidament afegim els
tomàquets (la mida determinarà el tall) amb la resta d’enciam,
canonges, bolets i ruca. Per sobre, equilibradament, posarem un
parell d’espatlletes tèbies i màxim 1/2 dent d’all del confitat.
Finalment decorarem amb unes gotes de vinagre de magrana
caramel·litzat i deixarem anar unes escates de sal al marge del
plat.
- Cava rosat pinoud noir
- Cervesa aromatitzada cardamom/bergamota
- Torradetes de pa petit
BON PROFIT!
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Del llibre “Oli, un conte de les Garrigues”:
—El conill estava insuperable mare, com sempre.
—El secret és la paciència, fill. Com amb la majoria de coses.
—Doncs jo ja li poso paciència i bona voluntat i no hi ha manera... —Va rondinar la Dolors mentre esbandia els plats a l’aigüera.
—Apa mare, explica-li com el fas o ens donarà la fresca...
Les dues dones van baixar a l’entrada i van obrir la porta del
carrer de bat a bat, van treure les cadires de l’entrada, tot formant un petit arc davant de casa. En un minut va baixar en
Ramon amb una safata metàl·lica i tres gotets de cafè.
—Apa, Ramon, baixa’m la llibreta de la cuina que avui ta
mare no s’escapa.
—Què pesada ets... Primer de tot necessites que la bèstia no
sigui gaire gran, la talles a trocets no gaire grans, i un cop ben
nets els poses en un pot gran amb una barreja d’aigua i vinagre
a parts iguals, i tres o quatre grans d’all tot just esclafats... Aquí
comença la paciència, l’has de deixar una nit sencera a la nevera. Pel matí treus el conill, l’eixugues molt bé i el vas posant a la
cassola amb l’oli ben calent, que no roent, que et conec... El vas
enrossint sense oblidar-lo. L’has d’acaronar. Un cop ben ros el
treus i a la mateixa cassola hi poses les cebes talladetes al llarg.
No facis anelles que són molt incòmodes de tractar...
En Ramon estava embadalit mirant la parella de dones parlant de com gaudir millor de les petites coses. Va encendre un
cigarret i va mirar de no escaldar-se amb el primer tast de cafè.
En tornar a guardar l’encenedor va recordar l’existència dels
maleïts papers de la boja de la Pobla i per poc que se li esguerra
el moment.
—La ceba no l’has de daurar, tot just l’has de fer anar per
netejar el fons de la cassola de tota la substància que ha deixat
el conill. Aleshores hi poses les herbes, el clau, el llorer i una
branqueta petita de timó. Quan notis el flaire hi tornes a posar
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el conill. El reparteixes amb carinyo, com si li busquessis el lloc
que li toca a cada bocí, li tires la sal i el pebre amb els grans trencats i deixes que tot es posi a lloc. Ara bé... el secret, jo no faig
servir aigua... ni tampoc tot el vinagre... —va fer, com si anés a
descobrir algun dels misteris científics del segle.
—Continua, quin és el secret?
—Les tres parts no són les normals!
—Les normals de què?
—Collins... Dolors, que sembles nova. Què hi poses tu per
coure’l?
—Un got de vinagre, un got d’oli i un got d’aigua...
—Les tres parts, tros de soca... Doncs no! Hi tires el got d’oli,
i sigues generosa, que no passarà res. Del vinagre només la meitat del got i l’altra meitat d’aiguardent de vi. En lloc del got d’aigua un got i mig de brou. Quan comenci a bullir hi poses una
cabeça d’alls sencera i ho tapes bé... Foc molt lent, poc menys de
tres quarts d’hora i ja tens l’escabetxat de la Sumpta.

ANAXÀGORES 35
Midi dol

Per la tele, al canal públic, les campanades havien sigut un
desastre, però als canals privats encara va ser pitjor. El resultat
va ser que la meitat de la població del sector de la república catalana sud-europea va estar parlant durant dies sobre com era
possible que una cosa com la festa del canvi d’any no estigués
encara enfocada d’una manera més divertida i sobretot més
eficient. Però bé, els responsables reiteraven que l’any següent
això no passaria. L’any 6714 seria l’any de l’eficiència en el canvi. Per demostrar-ho segurament estarien tres mesos fent programes dedicats al tema a totes les cadenes sobre com podria
ser o deixar de ser el proper programa especial de cap d’any i
d’això se’n feien ressò els noticiaris.
—Poca feina! —va dir en veu alta en Fidel sense adreçar-se a
ningú mentre es posava un tros de pastanaga a la boca. I de fet
ningú el va respondre, com acostumava a passar quan el pare
-el cap de família- feia comentaris sobre les notícies de la tele
mentre sopaven.
A diferència del que li passava a la feina, a casa els seus comentaris no eren escoltats amb la mateixa atenció, ni havien
de ser obeïts amb la mateixa diligència. En Fidel era comissari
d’implementacions jurídiques de l’alt comissionat intergovernamental de l’Organització de les Nacions Unides, en la seva
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delegació del sud d’Europa. No era una feina difícil. De fet, es
limitava a vetllar pel compliment de les resolucions del govern
de governs i enviar informes al respecte. Era cert que de tant en
tant les tasques que li tocava supervisar no eren especialment
agradables. Precisament això era el que l’amoïnava del cas que
havia de preparar l’endemà. Però avui no era demà, així que pagava més la pena acabar de sopar i veure alguna sèrie o pel·lícula, o totes dues coses a l’hora. Potser podria respondre a alguna
enquesta comercial, llegir una mica i després fer cas del que li
marcava l’agenda des de primera hora del matí -avui sexe amb
l’Anna-. Mai s’havia qüestionat el fet de tenir sexe quan tocava.
Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut no es
feien per ser ignorades. Si l’agenda marcava “sexe”, sexe calia tenir. Tot i això, en Fidel esperava que la seva dona hagués posat
a carregar la tauleta i també tingués l’agenda activa.
Sí, sens dubte a vegades havia sentit la necessitat -bé, el desig- de mantenir més relacions sexuals amb l’Anna, però com a
posseïdor d’un càrrec governamental havia de donar exemple i
seguir estrictament el que marcava l’agenda. Un cop cada quinze dies era molt més del que la majoria tenien programat.
—Has posat a carregar la tauleta aquest matí? —va preguntar
descuidadament en Fidel agafant el darrer tros de verdura del plat.
—Sí, carinyo, avui toca.
—Voleu fer el favor de mantenir les vostres converses privades en privat? —va dir en Fidel júnior—. No esteu sols...
—Tens raó, Fidelet. Apa, porta el segon plat, que ja deu haver
sortit de la impressora.
Va acabar de raspallar-se les dents cantussejant inconscientment alguna melodia dels anuncis de perfums. O potser era de
rentavaixella. Sens dubte d’un o d’un altre, ja que eren els que
tenien la majoria d’espai dins els anuncis del primetime.
En Fidel va ficar-se al llit amb un vigor poc usual, la qual
cosa contrastava amb la passivitat quasi absoluta de la seva
dona. Ho va notar immediatament.
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—Què passa?
—No en tinc ganes...
—Què vol dir “no en tinc ganes”? Estàs malalta? Et fa mal el
cap? —va preguntar ràpidament en Fidel amb cara d’incredulitat molt sincera, agafant ràpidament la tauleta i mostrant-li
a la seva dona, traient els braços del llit—. Mira, aquí ho diu...
A més a més —va trastejar amb la interfície de la lleugera maquineta—, mira el que recomanen per avui.
Les figures d’una parella jove es van mostrar fent l’amor en
diferents postures en la precisa multipantalla mentre somreien obertament a càmera.
—Per l’amor de déu, Fidel. Com és que sempre et baixes les
recomanacions de pràctiques sexuals del sector centre-africà?
Fes el favor d’apagar això. No en tinc ganes i prou, no hi ha cap
raó.
En Fidel la mirava, movia els ulls cap al sostre, cap a la pantalla apagada de la tauleta i la tornava a mirar a ella. En dues
voltes, el seu cervell va reorganitzar els pensaments per tal de
no perdre l’esperança d’una manera tan directa i articular una
resposta adequada.
—Ostres, amor meu... ho sento. Sento que no estiguis fina...
Però saps que la transferència que tenim per consum especial
no és transferible ni recuperable. El perdrem.
—Doncs fes-te tu alguna cosa i llestos...
—Què?! És il·legal! Vols que ens engarjolin?
—Qui ho sabrà? Jo no els ho diré. Quina diferència de consum hi deu haver? Ho saps?
—No. Però segur que es nota. No és el mateix un que dos.
—Ostres, Fidel. Fa setanta-dos anys que estem casats i cada
dimarts i dijous alterns no hem faltat a l’agenda. Ara t’enfadaràs?
—I els dies que la tauleta no tenia bateria? O quan les restriccions del 89? No ho recordes, eh?
—No siguis ridícul. Llegiré una estona. Fes el que vulguis.
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En Fidel va fer-se l’ofès i va posar-se també boca amunt
disposat a llegir els informes de feina que tenia pendents per
demà, incapaç de dissimular la inequívoca forma de “tipi” que
feien els llençols just per sota de la seva cintura.
Al matí, com sempre, van despertar-se abraçats.
—Bon dia, amor meu...
—Bon dia....
—Has dormit bé?
—Sí, i tu?
—Em fa mal l’esquena...
—Pren-te un analgèsic...
—Sí, ho faré...
—Vaig a la dutxa
—Fes, fes...
Un cop en Fidel va tocar de peus a terra la llum del bany va
connectar-se a mitja potència i la dutxa va començar a funcionar amb uns sortidors d’aigua exactament a 34,5 graus centígrads. Era la temperatura que li agradava.
Pocs minuts després, mentre s’acabava d’afaitar, l’Anna va
entrar a fer les seves coses.
—Dutxa! Trenta-vuit i mig —va dir.
El fet de veure-la nua entrant a la dutxa va recordar a en
Fidel el que havia passat la nit anterior. El relatiu enuig que
sentia no va evitar, però, que de manera inexorable la seva
tovallola no pogués ocultar una creixent erecció. L’Anna, en
adonar-se’n, va fer un somriure a mig camí entre l’orgull de
ser la causa i la picardia provocadora. No feia ni deu anys que
s’havia fet els darrers “retocs” i era evident que a en Fidel encara li agradaven molt. Gens malament per a una dona “madureta” com ella. El mes vinent en faria noranta-cinc.
En Fidel va baixar a la cuina per preparar l’esmorzar i va
trobar-se a en Fidel Júnior tot just acabant el seu àpat.
—Bon dia pare.
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—Ep! Tens exàmens avui? —va dir amb el convenciment que
així era.
—Efectivament, pare. Avui em toca “Metodologia del canvi
estructural sobre la cinètica de les estrelles mortes”...
—I què, com ho portes?
—Bé.
—Bé?
—Perfecte, vull dir...
—Ara sí.
En Fidel J. estava acabant la seva cinquena carrera superior.
Era un estudiant excel·lent. Dret, Filologia Klingon, Psicologia, Enginyeria en telecomunicacions i ara ja estava acabant el
seu doctorat en Astrofísica de l’espai profund. No era l’únic.
Evidentment molts “nois” de la seva edat també tenien cinc o
fins i tot sis carreres, però pocs tenien doctorats en totes abans
de complir els quaranta-cinc. Almenys en el quadrant sud-europeu, no era quelcom massa habitual.
Quan l’Anna va baixar del pis superior en Fidel i en Fidel
J. ja estaven enllestits i preparats per anar a complir amb les
seves obligacions.
—Que passeu un bon dia —va dir l’Anna—. Fidel, has agafat
tot el que necessites? I tu Fidel, portes la tauleta?
Un “sí” coral va sonar al mateix moment que la parella d’homes obria la porta de casa.
—Adéu!
La porta va tancar-se a les seves esquenes. Davant, a l’esquerra i a uns deu metres el tub de sortida de casa i al costat
dret les tres portes d’entrada de les respectives sortides virtuals
corresponents a cada membre de la família.
—Adéu fill, molta sort! Estic molt orgullós...
—Gràcies pare... Eh, aquest vespre podem parlar...?
—És clar que sí, fill... Ja sé què vols dir-me. Ho entenc...
—Però tu no pots fer res...? Alguna trucada? No sé...
—Vés, no facis tard! Ja parlarem.

72

Antoni Pla

La porta de la sala de connexió virtual d’en Fidel J. va lliscar
suaument, fent desaparèixer la silueta humana darrere un vidre glaçat tot just translúcid.
—Nota de veu! —digué en Fidel pare—. Trucar al ministeri
pel tema: feina Fidelet.
La porta de la sortida virtual donava pas a una sala ni gran
ni petita. Era un rectangle diàfan d’uns cent metres quadrats.
En el quart esquerre més allunyat de la porta, una taula de
vidre polit i una enorme cadira d’oficina de les clàssiques, d’aspecte tou i confortable, representaven el total del mobiliari.
Totes les parets, el terra i el sostre eren tan llisos com el vidre
de la taula i tan lluents com el metall. A mesura que en Fidel
avançava cap a la seva taula, augmenta la lluentor per tal d’il·
luminar la sala de forma gradual, sense cap brusquedat.
—Bon dia, senyor comissari —la veu sortia de cap lloc i de
tot arreu.
—Bon dia. Tot en marxa. Estatus. Monitors. Trucades pendents. Ah! Obre’m les finestres posterior dreta i posterior esquerra.
—Obrint sistemes, senyor comissari. Té dues trucades pendents. Avui encetem dossier “Anaxàgores 35”. Resolució presencial.
En Fidel va fer un gest de rebuig en sentir la paraula “presencial”. La galta dreta va arrossegar el llavi i el nas tan amunt
que va mig tancar l’ull d’aquella meitat de la cara.
—Ho sé, ho sé. He llegit el preliminar. Desplega-ho als monitors 4, 5,6 i 7. I les finestres?
—No ha especificat en quin any vol que obri les finestres,
senyor comissari.
—Un on hi hagi prou verd per animar-me...
Amb la mateixa velocitat a la qual les parets havien il·luminat l’estança, els dos panells posteriors d’aquella habitació van
anar polaritzant-se fins transformar el blanc lluminós en una
imatge que semblaria real a qualsevol ull. Mostrava el que seria
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el jardí i la façana lateral de casa seva. Ocells, gats i altres bestioles corrien per aquí i per allà. Els aparells d’aire condicionat
van deixar anar la quantitat justa de vapor de gespa i pinassa.
—Abans de les ordres, posa’m amb la Conselleria de Foment
del Treball.
—Connectant. Monitor 8, senyor comissari.
—Bon dia, Artur. Com estàs?
—Bon dia, Fidel. Anar fent... Suposo que truques pel tema
del teu fill. Poca cosa puc afegir al que vaig dir-te la setmana
passada...
—Ho sé Artur, ho sé. Però, collons, has vist les seves qualificacions? Artur, en té quaranta-quatre. M’entens, no? A més a
més, crec que ja té una xicota...
—Joder, precoç en tot...! Mira Fidel, el seu lloc de treball encara està ocupat. Què vols que et digui... I penso que qui hi està
té molt bona salut.
—Li podeu oferir una jubilació anticipada...?
—Ostres Fidel, no comencis un altre cop. Té només cent
vint-i-sis anys, no és ni legal proposar-li. Li queden cinc més
per poder parlar amb ell d’això... Però deixa’m que li doni un
altre tomb, potser amb incentius de consum extra... No sé, et
prometo que parlaré amb ell.
En Fidel va mossegar-se la llengua. Sabia prou bé que el seu
bon amic Artur faria el que pogués per col·locar el seu fill, però
la cosa estava molt difícil.
L’Artur va veure per les pantalles com en Fidel abaixava el
cap i va intentar treure ferro a una situació que no només afectava el seu amic: afectava la totalitat de la població mundial,
a tots i cadascun dels cent milions de persones que tenien el
privilegi de viure sobre la terra. Ben bé a sobre no seria una
descripció del tot rigorosa, però val per entendre’ns.
—Vaaa! —va riure—. Aquest amor de pare! No pateixis tant,
home. Tot arribarà —digué mentre es reclinava ostentosament
a la seva cadira, que era pràcticament igual a la d’en Fidel—.
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Que et sembla si fem uns foradets mentre dinem?
—No sé, potser... Saps què passa? Avui començo un “presencial” i no estic de molt bon humor. Després et truco, d’acord?
—Una abraçada a l’Anna. I sento molt lo del “presencial”.
—Saluda a la Carina de la nostra part.
El monitor va esvair-se. En Fidel va caminar uns metres per
acostar-se fins a les enormes vidrieres que li mostraven un esplendorós jardí primaveral. Uns rajos de sol van escolar-se dins
la sala i va notar la seva escalfor. Per un moment es va deixar
enganyar per aquell prodigi tecnològic. En pocs instants, però,
el mateix raciocini que li donava explicació a tot allò el va ajudar a no pensar en quelcom que ja tenien assumit: probablement mai tornaria a veure la llum “real” del sol. Va limitar-se
a tocar el vidre calent. El va sentir per uns segons abans cridar:
—Música!
A la mateixa finestra van aparèixer els seus llistats de música preferida, més escoltada, per temes, per tipus d’estil, per
data de creació, per autor. Necessitava animar-se i també un
pèl de concentració. Va fer córrer un parell de llistes amunt i
avall. Finalment va pressionar lleument el vidre. “Double Violin Concerto in D minor BWV1043: I. Vivace-Johann Sebastian
Bach”.
—Cas 2016southEU-Catalonia- ANAXÀGORES 35.
En dir això un tercer monitor va materialitzar-se a la part
dreta del seu escriptori. Es mostraven més de vint aplicacions, oferint la informació disponible a la xarxa mundial sobre
qualsevol dels conceptes de l’enunciat de la comanda d’en Fidel. La recopilació i administració de bigdata per part de companyies privades va arribar a ser tan competitivament agressiva que al final l’administració governamental va comprar totes
les plataformes i ara qualsevol funcionari de grau cinc, com
era el seu cas, podia gaudir de qualsevol app relacionada amb
la informació o tractament de dades de manera absolutament
gratuïta.
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En Fidel va començar a llegir els informes i a visualitzar els
reculls videogràfics del cas. A la paret de la seva dreta un parell
de pantalles van discriminar imatges i articles que li van semblar més importants i un parell més de projeccions va mantenir aquelles que l’ordinador central havia detectat més observades i ateses per part dels moviments inconscients dels ulls
d’en Fidel, no podia escapar-se cap detall.
La cosa no li feia gens de gràcia. La resolució final no era
una altra cosa que una sentència de mort. A sobre tenia l’obligació de certificar presencialment que les ordres es complien
eficaçment. Va tocar-se la cara i va fregar-se els ulls fent un gest
quotidià. Sempre ho feia quan una cosa no li agradava. I haver
de desplaçar-se fora del despatx encara li feia menys de gràcia.
—Notes sobre individu Anaxàgores 35. Localització.
—Senyor comissari, Anaxàgores 35 es troba actualment en
el departament de la capital de Tarragona, Montblanc. Està
confinat a les dependències d’en Jordi Farriol.
—Notes sobre en Jordi Farriol. A qui coneixem a Montblanc?
Distància? Temps d’arribada?
—Jordi Farriol. Conseller d’agricultura i medi ambient durant el mandat del 6690. Jubilat.
»Montblanc. Població: quatre-cents trenta-sis. Tenim contactes oficials amb els conductes reglamentaris: alcaldia, mossos i governació.
»Distància: cent deu quilòmetres. Temps d’arribada: quaranta-cinc minuts.
En Fidel va llegir atentament els informes presentats i les
al·legacions dels defensors. El mateix Jordi Farriol havia presentat un escrit exculpatori, colpidor i ple de raons per salvar
a l’Anaxàgores. Semblava clar que el condemnat era innocent.
Però ell no era cap jutge: era comissari i com a tal havia de fer
complir la llei i les sentències.
Des de la consolidació de Montblanc com a capital de Tarragona, feia més de cinquanta anys, en Fidel no hi havia anat.
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Recordava perfectament que abandonar la costa de Tarragona
quan els dics ja no van poder contenir l’avenç del Mediterrani. Va ser dur per als habitants del sud d’aquella demarcació.
Tampoc va ser fàcil que Montblanc acceptés acollir els doscents exiliats forçosos, però la promesa de la capitalitat els
va convèncer per assolir els riscos d’una població tan elevada.
Era veritat, només les grans metròpolis com Paris o Pequín
arribaven als mil habitants i la majoria de les capitals de nació no passaven dels cinc-cents. Quatre-cents trenta-sis eren
sens dubte una clara evidència de les aspiracions polítiques
de Montblanc.
—Ordre de resolució a monitor principal.
—Ordre de Nacions Unides 2016southEU-Catalonia- ANAXÀGORES 35. Llegint...
L’agradable veu de l’ordinador d’en Fidel comença sonar
entonada i marcant les pauses perfectament. No duia més de
cinc minuts llegint quan va aparèixer una llumeta vermella a
la part superior de tots els monitors oberts.
—Disculpi, comissari. Té una trucada directa d’en Jordi
Farriol. La vol acceptar o posposo per a després?
En Fidel va quedar sorprès. No per la trucada en sí mateixa
-era una cosa que podia ser comprensible. De la mateixa manera que ell sabia on i a qui havia de dirigir-se per dur a terme
la resolució de l’ordre, els implicats també estaven perfectament informats del com, qui i quan. El sorprenent era que fos
tan aviat. Eren poc més de les deu: no feia ni dues hores que el
protocol de l’ordre s’havia posat en marxa.
—No, no. Passa-la —digué amb diligència i seguretat—. Bon
dia, senyor Farriol...
—Eh, bon dia, comissari Rodríguez. Aniré directe al gra per
tal de no fer-li perdre el temps. Voldria manifestar-li el meu
rebuig absolut de cara a l’execució de l’ordre. És més, jo no
penso dur-la a terme. Evidentment no impediré de cap manera que qualsevol altre ho faci. En aquest sentir li recomano
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que quan vingui, ho faci en companyia d’algú que tingui el
valor de fer-ho... a no ser que vostè mateix hi estigui disposat.
—Senyor Farriol, miri... Jo...
—Deixi’m acabar, si us plau —va tallar el senyor Farriol—.
Com que de bon segur ha llegit la causa sencera i ha vist la base
de la resolució, entendrà vostè el nostre enuig. Sí, dic nostre:
aprofito aquest moment per fer-li arribar via xarxa aquest document —en Jordi va aixecar la seva tauleta i va mostrar-la a la
càmera— on hi veurà una petició de la plataforma “salvem a
l’Anaxàgores”. Els quinze integrants de la mateixa estem disposats a renunciar a una de cada quatre racions extra de consum per sexe o joc de les nostres agendes vitals.
La llista va mostrar-se al monitor de la taula quasi immediatament. La menció a la renúncia al sexe va fer que en Fidel
reaccionés de cop. Encara no havia oblidat la nit anterior.
—Molt bé, senyor Farriol, ho entenc i anoto la seva petició.
Però com a exfuncionari de nivell sis sap perfectament que un
cop enviada l’ordre des de Nacions Unides aquesta és irreversible.
—Doncs si aquesta és la seva darrera paraula... Li recomano
que no vingui sol, senyor comissari.
—Perdoni, senyor Farriol, m’està amenaçant?
—Que tingui un bon dia, senyor Rodríguez —la comunicació va tallar-se.
—Però... serà possible?
En Fidel va estar temptat de trucar als mossos -bé, en aquest
cas, al mosso- de la comissaria de Montblanc per explicar aquella conversa, però en llegir en veu alta el nom del tinent, en el
directori va ser ressaltat immediatament a la llista que li havia
enviat el senyor Farriol, que encara estava oberta en un altre
monitor. No entenia res. No hi havia res a debatre: el govern ja
havia ordenat. Va enviar un instantmessage al seu amic conseller.
—Pebble Beach ó Shinnecock Hills? El millor de tres?
La resposta va ser també molt ràpida.
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—Shinnecock Hills. Nova York en aquesta època de l’any
està fantàstica. El millor de quatre, no vulguis córrer tant.
Quedem a les tretze?
—Fet. Però millor a les catorze.
En Fidel va recollir les seves tauletes i va ordenar que li seguissin llegint l’informe durant el viatge.
—El transport a Montblanc ja està programat. El recullen
en sis minuts.
Va sortir de la sala de connexió virtual i es va dirigir a la porta principal. Una mena d’ou de vidre l’esperava. Va posar-se la
mascareta per sortir al tub exterior. Un cop dins el vehicle se la
va poder treure.
El viatge va ser perfecte. Una mica trist fins que va sortir de
la comarca del Baix Llobregat, patètic del tot travessant l’Alt i
Baix Penedès, ostensiblement més agradable en entrar a l’Alt
Camp i sorprenent en arribar a la Conca. No havia llegit enlloc que els cultius havien prosperat i, si els ulls no l’havien
enganyat, li va semblar veure “verd” a sota de més d’una de les
pantalles recol·lectores d’energia.
—Natàlia —així es deia el seu ordinador—, envia’m informes
sobre desenvolupament agrari de les comarques de Tarragona.
—Desenvolupament agrari? Buscant definicions adients...
—No té importància Natàlia, oblida-ho... Anem a resoldre.
Per un moment en Fidel no va pensar que feia més de tres
mil anys que no hi havia cap explotació agrària en tot el planeta. Tots els intents de reforestació havien fracassat. Només
al Brasil es conservaven unes vint hectàrees de selva sota l’hivernacle més gran que mai l’home havia construït. Les poques
plantes que podien créixer, a més a més, eren enviades als hivernacles de les grans capitals i s’utilitzaven com a reclam turístic.
“Potser estan fent un hivernacle a Montblanc”, va pensar en
Fidel al veure aquella verdor sota les plaques solars.
En arribar a destí va traure la seva màscara de protecció aèria i va sortir del vehicle. El des-encotxament es feia sempre
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en àrees cobertes i protegides però mai estava de més prendre
proteccions adicionals. El cotxe, un cop vuit, va tornar a la cinta de retorn de l’A27.
El tinent dels mossos i l’alcalde l’estaven esperant. També
duien mascaretes de protecció aèria. Segur que tenien por de
“respirar” el que respirava algú de Barcelona. Era una cosa normal. En Fidel no va fer gens de cas.
Va complir l’objectiu. Cap problema que no fos sortejable.
Moltes cares llargues i alguna paraula un pèl dura, això sí. Però
l’ordre va acabar complint-se. Amb tot registrat, no va trigar
més d’una hora en tornar a ser al seu despatx. No havia estat
per tant, però no era agradable estar a la mateixa sala amb altres éssers humans que no fossin família. Si ho pensava una
mica, feia més de dos anys que no havia coincidit amb ningú
més que no fos la seva dona i el seu fill. En Fidel Júnior sí que
sortia de tant en tant o rebia amics o amigues a la seva sala
de connexió. Sense anar més lluny, dissabte passat recordava
que tres companys de curs van venir a la seva sala per assistir
plegats al darrer concert dels Rolling a Wembley. Van fer un
bon escàndol però no els va cridar l’atenció. “Només ets jove
un cop”, va pensar.
—Natàlia, descarrega tot el procés d’avui i arxiva’l per enviar, encapsulat, a la seu central.
Posa’m el forat sis de Shinnecock.
Encara quedava més d’una hora per a les dues i el fet d’haver estat amb altres éssers humans i a més a més presenciar
una execució li havia tret del tot la gana. Preferia fer alguna
trampota i practicar en un aparell de forats del camp on havia
quedat per jugar amb el seu amic Artur.
Una porteta al costat de la porta principal va obrir-se i un
petit armari va quedar al descobert. En Fidel agafà el seu carret
de pals i un parell de botelles de begudes isotòniques de colors
lluents. Començà a caminar fins al ben mig de la sala. En un
tancar i obrir d’ulls va veure’s enmig de l’àrea de tee del forat

80

Antoni Pla

sis del camp de Nova York. Es tractava d’un exemple clar de
forat amb recorregut de recompensa/risc. Va agafar el driver
Callaway que li va regalar l’Anna l’any passat pel seu aniversari. Va agafar un tee i el va posar a terra. Per pur magnetisme
el petit estri de color vermell va quedar recte i preparat. Agafà
una pilota taronja i la posà amb molta suavitat sobre el tee. En
pocs segons l’ambient va omplir-se de perfum intens de gespa
acabada de tallar i la temperatura va començar a baixar notablement. Tota la cambra de connexió d’en Fidel era ara una autèntica sala de realitat augmentada. A tots els efectes estava al
ben mig de Shinnecock Hills. De fons va sentir-se un estossec
en el precís instant que en Fidel ja buscava posició. Havia estat
la Natàlia, el seu ordinador.
—Vols dir-me res, Natàlia?
—Em permet aconsellar-li que no surti amb driver, senyor
comissari. El risc no compensa la distància, senyor. Jo sortiria
amb fusta petita, sense risc al primer turó, lluny però encarat.
Si després passa a un ferro llarg, en dos cops pot estar en green.
—Si no arrisco no guanyaré pas a l’Artur, i avui no tinc ganes de perdre res més.
—Ha perdut res senyor Comissari? No detecto cap absència de material ni documents: tot els arxius que s’han mogut
durant el dia d’avui continuen a la meva memòria, senyor. No
entenc...
—Una mica de dignitat, Natàlia... Una mica de dignitat és el
que he perdut...
El driver va sonar com un tret. Sec, dur, contundent, però
malauradament no tan precís com ell esperava. Lluny, però directe al búnquer de càstig, un parany dissenyat especialment
pels qui sucumbeixen a les pretensions d’intentar ser millors
del que en realitat ells mateixos saben que són.
—Merda... Em fot molt que sempre tinguis raó, Natàlia...
—Estadísticament està demostrat que tots els cadis tenim
raó en un vuitanta-cinc per cent dels nostres consells...
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—Si us plau, calla una estona.
—Entesos, senyor comissari. Una cosa més. Potser li agradarà
saber que una altra IP -coneguda- de la nostra base de dades
també està ara mateix connectada a Shinnecock Hills i que ha
visitat el forat nou, el deu i ara mateix està al tretze...
—Des de quan esteu programats per ser dolentots i tramposos...?
A les dues clavades l’Artur va comunicar. Però aquest cop,
en comptes d’aparèixer en un monitor va mostrar-se en un holograma de definició magnífica just al costat del carret de pals
d’en Fidel.
—Bon dia, senyor comissari. Preparat per rebre una pallissa?
—Bon dia, senyor conseller. Preparat per humiliar-lo, en tot
cas. Natàlia! —va cridar, tot i que era del tot innecessari.
—Quatre forats. Guanya el millor en cops. Si us plau, podrien
indicar-me quins prefereixen?
—Artur, tu dos i jo dos?
—Som-hi! Comença tu.
—El sis.
—El nou.
—El deu.
A l’Artur el va sorprendre la selecció del seu company, però va
fer per no trigar gaire a triar el quart camp. Tanmateix, sospitar
que el seu amic havia estat investigant qui es connectava a Shinnecock era el mateix que reconèixer que ell havia estat practicant
allà mateix no feia ni deu minuts per obtenir avantatge.
—El tretze.
El joc, com gairebé sempre, estava dominat pel conseller. Es
notava que contra més amunt, de més temps lliure es disposava.
Tot i això, en Fidel no estava ni molt menys descartat per guanyar. De fet, enfilant el caminet que els portava cap a l’àrea de tee
del tercer forat en joc només els separaven dos cops. És a dir, si
el seu amic cometia una altra errada, podria guanyar-lo.
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—Et veig més fi que de costum, Fidel. Has estat practicant, no?
—No he tingut temps, Artur. Serà la mala llet que porto a
sobre.
—Lo del cas “presencial”?
—Bé, de tot una mica... lo de la feina del meu fill, lo de Montblanc... que ha estat molt fort, Artur, molt fort. I lo d’ahir.
—Què va passar ahir? —va inquirir l’Artur, posant cara d’interès, per tal d’aconseguir que no li tornés a treure el tema de
la feina d’en Fidel J.
—Bé, res... Que no vàrem aprofitar la nostra ració extra de
consum. Que no surti d’aquí, si us plau...
—Fidel, per favor... Saps que sóc una tomba. Què passa? Esteu enfadats?
—No, no. Ni de bon tros. Només va dir que no en tenia ganes.
—No en tenia ganes? Com s’entén això...?
—Jo què sé...
—O sigui que vàreu perdre tot l’oxigen extra d’aquesta quinzena?
—Efectivament, company... I això em cabreja encara més. Si
l’oxigen ja és meu i jo decideixo no gastar-lo per què collons no
me’l puc guardar jo i gastar-lo quan em surti a mi dels nassos?
—Encara rai que no t’escolta ningú. Estan processant a gent
per dir menys coses... —l’Artur va riure, però quan va veure que
el seu amic no feia broma va parar.
En Fidel va posar la pilota al tee i es va apartar perquè el seu
amic colpegés primer. Un bon cop. En replegar el gest, l’Artur
el va mirar amb posat seriós.
—Mira, noi. Si el que vols és no perdre el que fas amb la teva
dotació d’aire extra jo podria fer alguna cosa... Tinc amigues
que en l’àmbit virtual fan...
—No, no. Gràcies, company. No em malinterpretis. El que em
fot és haver de fer-ho quan ells volen. Collons... Per assignació i
càrrec, l’aire ja és meu quan me’l donen... I si no el gasto, ells
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ho renegocien. Sé que hi ha mercat privat! I el negoci no em
sembla malament del tot, ho varen fer els nostres “ancestres”
amb l’energia, després els avis ho varen fer amb l’aigua i ara ho
fem nosaltres amb l’aire. Per què no puc decidir jo a qui li dono
el meu aire? O a qui li canvio...
—Ja saps que no és gens bo ni tan sols opinar sobre això...
—Ho sé, ja he llegit com està el tema de les reserves actuals
d’oxigen al planeta. Pitjor que mai...
—Sí, noi. Tanta tecnologia i tanta merda i som incapaços de
produir més del que gastem.
—Aquest any només han aprovat quinze naixements a escala mundial. Quinze, collons!
—Per això l’execució presencial d’avui, no? —va dir finalment l’Artur.
—Sí, ha sigut lamentable... Però des de Nacions Unides volen aprovar els primers naixements abans que acabi gener i
està clar que estan buscant el mínim mil·límetre cúbic d’aire
que puguin estalviar.
—Ha sigut dur, entenc...
—Ha sigut una injustícia. Anaxàgores 35 era del tot innocent. He hagut de fer-ho jo mateix! Mai havia executat ningú...
Fins i tot l’exconseller Farriol m’ha increpat!
—T’ha tocat?!
—No home, no. Tan fort no ha sigut... Però m’ha dit que era
un indecent i un mediocre. I després uns quants dels presents
han aguantat la respiració en acte de protesta. S’han desmaiat
dos o tres...
—Oooh!
—Un desastre. Ja ho veuràs a les notícies del vespre. Segur
que em posen guapo...
—I els mossos?! No han fet res?
—El mosso, vols dir. És el que s’ha desmaiat primer...
—En realitat... penso que tens raó. Fins ara mai s’havien
plantejat eliminar individus per tal que altres puguin
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néixer... No sé, no em sembla massa ètic. Merda! —va dir quan
va veure com el seu segon cop de carrer marxava al rouge. Segur
que perdria dos cops.
—Ha! Ara sí que et tinc...
—I digues... Com ha anat?
—Recordaré els seus ulls la resta de la meva vida.
L’Anaxàgores va mirar de fit a fit a tota aquella gent. Per a
ell era habitual rebre visites de tant en tant, però allà mirant
hi havia almenys deu persones o potser vint o trenta-una. Bé,
comptar mai havia estat el seu fort. A sobre, el del vestit negre
i les tauletes a la mà no li transmetia bones vibracions. Va decidir fixar en ell la mirada. El separava un vidre que no l’aïllava
del tot dels sons -i per tant podia sentir a mitges les converses,
crits i recriminacions que es dedicaven els uns als altres.
—Senyor comissari: ha llegit els informes i ha llegit les ofertes que li fem a canvi de la vida del nostre amic. No hi té res a
dir?
—He de dir que tot i semblar-me correcte no puc manifestar
la meva opinió davant una resolució de les Nacions Unides tramitada abans de rebre els documents que vostè comenta. No
sóc jo la instància adequada per processar aquesta informació.
—És vostè un buròcrata mediocre, senyor Rodríguez. I el seu
comportament em sembla del tot indecent. Sabem que ho han
decidit per sorteig!
—És una immoralitat! —va sentir-se des de segona fila.
—No tinc res a dir. Els sistemes que utilitza el govern de
governs han estat aprovats democràticament i les seves resolucions sempre vetllen pel benestar de tots. És el millor per a
tots, sempre.
En dir això en Fidel va girar-se. L’Anaxàgores el mirava. Els
seus ulls van trobar-se. Va fer un pas endavant, quasi a tocar
del vidre. Va estirar la mà i va veure que li tremolava un pèl
descontrolada. Finalment va prémer el botó que ordenava
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l’extracció gradual però total de l’aire del cubicle on estava
el condemnat. L’Anaxàgores no entenia res. Alguns d’aquells
homes, a l’altra banda del vidre, començaven a posar-se vermells
i a agafar-se del coll. Fins i tot abans de començar a marejar-se
va poder veure com un parell queien rodons a terra. Ell no va
caure: va seure. La vista se li va ennuvolar i de sobte va notar
que per molt que eixamplés el pit, els pulmons no aconseguien
omplir-se. Quelcom anava molt malament. Potser seria millor
dormir. L’Anaxàgores va apagar-se. Finalment el seu caparró va
caure lateralment i la flamant cresta vermella va tocar el terra.
L’últim dels galls negres de Vilafranca de tot el planeta -el
que feia trenta-cinc d’una llarga nissaga de clons perfectes- va
deixar d’existir.
—En fi, Artur, aquest dia havia d’arribar...
—M’has guanyat de pura sort.
—Segur que sí...
—La setmana vinent tries tu el camp?
—D’acord... Eh, aquelles amigues que deies...
—No pateixis, et faig arribar un codificat al vespre.
En desaparèixer l’Artur, el camp també es va esfumar, i la
normalitat va tornar a fer-se palesa al despatx del senyor comissari de les Nacions Unides.
—Natàlia, ja en tinc prou per avui. Marxaré a casa. Arxiva tot
el correu, envia les transcripcions del dia a la seu central. Avisa
a l’Anna que arribo d’hora.
—Ho sento, senyor comissari, però té missatges urgents de
la Central.
—Demà!
—Tenen la marca “P”, senyor comissari.
—Són totes resolucions presencials...?
—Em temo que sí.
—Demà...!
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Relativament lluny, però encara dins del sector sud-europeu de la república catalana, just a l’extrem sud -concretament
a la ciutat d’Alacant- Protàgores 67 i els seus quatre germans
-Protàgores 68, 69, 70 i 71- observaven desconcertats com el
fill del seu protector, l’Antonio Còrdova, plorava desconsolat
intentant abraçar-los a tots a l’hora. És possible que si el diminut cervell del qual estan dotats els conills comuns tingués habilitats superiors, els cinc germans s’haguessin posat nerviosos pensant en
el poc temps que els quedava sobre el planeta
Terra. En canvi van continuar menjant pinso
de colors i pixant per tota la casa, esperant que
un tal senyor Rodríguez els fes una visita.

ANAXÀGORES 35
Pollastre de corral Midi Dol
Un plat amb garantia! És a dir, si el feu en una reunió familiar us garanteixo que podreu xalar d’allò més veient com la
sogra (i per extensió tots els “cuinetes” que siguin a la taula en
aquell moment) us fa un bon somriure i podeu apreciar com
no deixa de fer miradetes al seu plat i a la safata. Podreu deduir
clarament el que s’està preguntant: “com és possible que estigui més bo que el pollastre que faig jo...?” Satisfacció plena. I si
teniu un forn gran, feu-ne dos de bèsties. Tots repetiran -tots
sense excepció.
Ingredients:
1 Pollastre, gall, pularda o pintada. L’au que més us agradi, però molt ben seleccionada. El procés és delicat i
el resultat mereix que gaudiu de tots els passos, incloent-hi la cerca d’una bona bèstia. Personalment crec
que com una bona pularda no hi ha res, però també
he de dir que si no heu trufat mai per sota la pell, trieu
primer un pollastre de corral o un gall (és més fàcil i la
pell no es trenca amb tanta facilitat)
1 Tòfona negra mitjana 80/120 grams
3 Pastanagues
1 Porro gran
1 Xirivia
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1 Ceba
1 Branca d’api jove
Sal
Pebre
125 grams de mantega
125 grams de llar.
1 litre d’aigua o brou vegetal suau.
Farciment:
2 Ous
25 grams moixernons deshidratats
150 grams de carn de vedella
100 grams de carn de porc
3 fetges de pollastre
100 grams de formatge parmesà
100 grams de pinyons
1 Tòfona negra petita 50/80 grams
Sal i pebre
Preparem el farciment:
Hidratem els moixernons en aigua tèbia.
Marcarem els fetges amb oli d’oliva i un parell de dents d’all
senceres, reservarem.
En picadora lenta treballarem les carns (sal i pebre blanca).
En una segona fase afegirem el formatge esmicolat a bocins,
els bolets, els fetges xafats amb forquilla i finalment la tòfona
petita tallada a bocins. A la massa final hi afegirem els ous, els
pinyons i amassarem amb la mà. Reservem.
Preparem el Pollastre:
Rentem amb molta cura la tòfona i ens assegurem que no
tingui gens de sorra. La laminarem amb finor, de forma que no
es trenqui el tall -aquest és el límit.
Haurem triat un animal amb bona pell i sobretot sense cops
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a la carn. Un cop plomat i ben net i amb un ganivet de punta
rodona o el mànec d’una cullera ens obrirem pas entre la pell
i la carn , repartirem totes les làmines de tòfona amb molta
cura i sense deixar-nos cap raconet. La relació és fàcil: contra
més bocins repartits, més gustet i aromes al final. Sigueu molt
generosos.
Tot seguit omplirem l’animal amb el nostre farciment. Sense manies, embotiu tot el material que pugui entrar i feu pressió en acabar per poder cosir la pell i tancar l’orifici.
Suaument condimentarem amb sal i pebre per tot arreu i
llustrarem amb mantega i llar -alerta no trenquem la pell. Ja
tenim el pacient preparat; preparem-li el llit.
Escalfem el forn a 180 graus.
En una safata fonda hi posarem totes les verdures tallades a
daus grans. Les repartim amb sal i pebre i aboquem tres quarts
de litre de brou suau. Acomodem el pollastre, de costat, al ben
mig de la safata. (el primer gir serà just a l’altre costat -cent
vuitanta graus- i després ja el voltejarem de cara -pit amuntper continuar amb girs de quaranta-cinc graus fins que estigui
del tot rostit).
Un cop escalfat el forn el posem en opció gratinador i solera.
La seva cocció ha de ser lenta i l’anirem controlant, sense oblidar-nos, cada quinze o vint minuts. Depèn molt de la mida,
però estem parlant d’unes tres hores de forn com a mínim.
Reguem i girem. Donat el pes de tot plegat és millor fer-ho
fora del forn. Recomano anar afegint més brou o aigua (una
cosa o altra donarà més o menys intensitat al brou final que
serà la nostra salsa d’acompanyament) a mesura que el fons
de verdures vagi quedant descobert -sempre han d’estar mig
submergides en líquid.
Per saber si el pollastre està fet correctament, podeu utilitzar la tècnica del termòmetre d’agulles -però si heu estat escrupolosos amb els girs i la cura, no farà gens de falta, creieu-me.
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Quan obriu el forn un cop passades les tres hores veureu l’esplèndida imatge d’una bèstia daurada i lluenta preparada per
a ser devorada.
Traiem el pollastre a una safata i el posem dret; com si l’animal volgués fer la vertical. Ens ajudarem de qualsevol estri per
aconseguir l’equilibri i el taparem amb paper d’alumini perquè
no perdi gens la temperatura. L’objectiu és que les parts més
gruixudes del pollastre recuperin una mica més de líquid mentre esperem a servir-lo.
En una safata de suport posarem totes les verdures sense escórrer però sense líquid al fons: serà part de la guarnició.
En salseres de decantar posarem el brou colat que ha quedat
a la safata.
La cerimònia ja està llesta.
Recomano servir directament a taula. No és el més correcte però si fas aquest plat, és que estàs entre gent que t’estimes
molt i per tant no només no et diran res, sinó que serà el moment de gaudir de comentaris i acudits fàcils.
Servim un petit fons de verdures, una mostra.
Servim el pollastre filetejat amb cura. No prescindiu de la
pell, és una de les parts més suculentes d’aquest plat.
Servim el farciment també a làmines.
Servim un parell de culleradetes de pinyons torrats.
Reguem amb el brou -i aquells que vulguin, amb una mica
de greix decantat.
Pa de mantega o qualsevol pa d’oli; “hogaza” castellana per
exemple.
Priorat vell o Montsant.
Bon profit!
(Què? En teniu cap dubte? Repetiran o no?)

Π
Els caragols de la iaia

Magnífic, realment aquell dia no podia començar millor.
Això era el que va pensar en Carles Rue quan sortia del despatx del seu cap. Poc imaginava ell com de bo o de dolent acabaria sent aquell dia, potser serà molt millor que vos ho expliqui ell mateix.
—Eh, sí, sí. Gràcies doctor
—No es mereixen, si us plau, vostè mateix...
—Bon dia senyors meus, aquí estic per que he arribat.
Mireu, em dic Carles Rue, sóc de Tarragona i resident a Reus,
heu de pensar que si vos explico això és per que em va passar
a mi, no és cap història que vaig sentir o que va explicar-me
aquest o aquell en una sobretaula, no. Categòricament, no. Va
succeir-me a mi, personalment, sense cap transferència. Si no
fos veritat, com vos ho diria, no ho explicaria i punt. M’enteneu?
Tot va començar el 9 de març del 2316, es a dir, a un sol dia
del meu aniversari, del meu cinquantè aniversari. Un número
rodó, perfecte. De fet 50 és “Nun”, són les 50 preguntes de Déu
a Job, els cinquanta portals de l’enteniment, cinquanta són els
dies fins el Pentecosta, o són els anys del Jubileu. No sé com
dir-ho, cinquanta són els set per set preparats per saltar, per
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donar un pas més. No podia passar-me res de dolent. Fins i tot
en el Tanakh hebreu, el cinquanta vol dir la comunicació de
l’esperit, el salt a un nivell superior. M’enteneu, no?
N i v e l l s u p e r i o r !...
Per això sortia content del despatx del meu cap, m’havien
ascendit! El perquè m’havien ascendit estava clar: per la meva
relació amb la perfecció maçònica 50 # 5+0=5, 5=, prudència,
construcció interior, perfeccionament, intel·ligència i amor
per a qui ens rodeja. Calia afegir res més? Doncs sí, per què la
cosa no podia anar més que a millor: el tarot no era molt fiable
però el número 50 no deixava cap mena de dubte, representa la
simpatia entre el proper, l’atracció entre dues persones, la tendència de dos cosos a combinar-se... La meva dona, la Gloria,
segur que em preparava una de grossa per l’endemà a la nit. En
resum. Tot seria perfecte a partir de demà.
No sé si ja vos ho havia dit, sóc, o potser ja podria dir que
era, el nou cap d’inspectors d’homologacions de la ISO31415
per a tota Catalunya. La més difícil i complexa qualificació de
qualitat que pot aconseguir cap negoci o indústria. La qualificació de l’excel•lència matemàtica aplicada a la bona feina,
amb les constriccions tècniques i Oulipianes més sofisticades
que mai s’havien concebut. I jo, sí senyors, jo n’era el responsable màxim.
En sortir al passadís, la gent, els companys em miraven. Podia notar admiració, enveja, felicitat, companyonia i fins i tot,
en alguns casos, alleugerament. La feina que tenia que desenvolupar no seria fàcil, no tots estaven preparats per poder-la
fer. Però eren molts menys els qui haguessin estats disposats
a dir que no ho estaven. Però bé, això passa a quasi tot arreu.
En entrar al meu nou despatx, la meva nova secretaria m’esperava al costat de la taula amb cinc carpetes convenientment
etiquetades i de diferents colors.
La Montse, així es deia —bé, segur que encara es diu—, la
meva secretaria, va saludar-me efusivament:
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—Bon dia senyor Rue, vol que li porti un cafè abans de començar?
—No gràcies....Montse...?
—Montserrat-Martina Miralles Montmeló, Però pot dir-me
Montse, si ho desitja.
No podia ser, 5 emes per cinc puntes 25 extrems que multiplicats per un nom compost de 2, feien 50. Era la secretaria
perfecte, una dona ISO 31415 —vaig pensar.
—Molt bé Montse, què tenim per avui? —Li vaig dir tranquil•lament.
—He de dir-li, primer de tot, si m’ho permet, que em sento
molt orgullosa de servir-lo senyor Rue, espero estar a l’altura
de les expectatives creades per aquest nou negociat. I en segon
lloc, que el director general ens ha passat, com no podia ser
de cap altra manera, els primers cinc casos a avaluar, però a la
mateixa comanda a inserit, entenc que de manera excepcional,
una ordre no negociable de que durant el dia d’avui preparem
un únic cas i que el resolgui demà en persona.
Per molts anys senyor Rue —va dir la Montse apropant-me
l’expedient verd que duia a les mans.
Va deixar la resta en perfecte escala en ventall al marge superior esquerra de la seva taula. Sense cap mena de dubte una
noia ISO.
—Em felicita... amb una carpeta...? —Vaig pensar.
Mireu, ho vaig entendre de seguida al llegir el lloc on havia
de resoldre el meu primer expedient: Cas 001 Expedient 001.
Canvi de nomenclatura associada a una petició ISO31415 del
restaurant “Els fogons de la Pepa” per “Els fogons de Pitàgores”, lloc: Cervià de les Garrigues - Lleida. Data 10 de març del
2316.
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—Ostres —vaig dir-me—, Cervià de les Garrigues! Fa dècades
que no hi vaig, ni jo ni cap membre de la família. Estaria força
bé retornar al poble del rebesavi Carles, divertit si més no.
Maleït el dia en que vaig acceptar el cas!!! Qui m’ho hagués
dit...
Continuo perquè sinó, no entendreu res...
La Montse i jo varem llegir plegats el nostre primer expedient. Es tractava d’un restaurant que volia canviar-se el nom i
aprofitar per demanar la nostra certificació ISO31415.
Estava clar que l’obsessió per la qualitat era cada cop més
evident a qualsevol lloc, capital o poble, mar o muntanya.
També he de parlar de les raons que ho van provocar i és
que l’associacionisme galopant des de la gran crisis del 2100
feia que les dèries i manies per ser cada cop més exclusiu repercutia i influïa directament sobre el target de qualsevol iniciativa comercial. Associació d’enginyers aeronàutics de Collserola, associació de cercadors de tòfones del Segrià, associació
de trencapinyons de l’Ebre, Associació de socis d’associacions
associades a les normes de qualificació associativa; en fi, si no
pertanyies a una associació no eres res.
Què vull dir amb tot això, que el súmmum dels associats era
presumir d’haver estat en els llocs més significatius i, si podia
ser, més exclusius entre els membres del grup al que pertanyien.
Qui va ser el llest? El qui va poder fer negocis que poguessin seduir a més d’un grup d’associats, els qui van trobar punt
d’unió entre grups. I que podia unir a molts grups? Una matèria que estigués present en totes les coses, una cosa que hi
pogués encaixar... Què necessita un arquitecte? I un metge? Un
farmacèutic, un pintor, un cuiner, un mecànic, qualsevol, fins i
tot un ballarí, necessita comptar... Les matemàtiques, senyors,
necessiten les matemàtiques! Vos poso aquest exemple perquè
és el que millor em va i penso que és el que millor encaixa. Ni
que sigui per il·lustrar el fet.
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Com vos deia, les matemàtiques causaven sensació, la
associació d’amants de les matemàtiques augmentava el
número de socis de manera escandalosa, fins i tot van haver de
fer-se subassociacions per poder enquibir les demandes. Així,
podies ser de l’associació d’amants de les matemàtiques però en
realitat tenir el carnet de l’associació d’amants de la geometria
descriptiva o del d’amants de la fórmula de la resolució de les
equacions de segon grau. Totes eren inclusives en sí mateixes...
Per a uns, un esnobisme com qualsevol altre, per a d’altres, un
autèntic negoci.
Aquí entra la meva empresa, bé, la meva i la majoria de les
gestores d’estàndards de qualificació. Quan moltes empreses
fan el mateix o coses similars, com puc decidir quina és la millor? Puc refiar-me del que em diu l’instint o del que em comenta el veí, això em diria l’avi. Però ara. Senzillament mirem
les seves certificacions, Iso, A+, AAA o la de sant Pere de les matrícules.
I qui dona credibilitat al Certificador...? No li digueu a ningú... La dona la indecent quantitat de diners que demanem als
nostres associats per poder gaudir de les nostres enganxines als
seus vehicles comercials i això sí, el ferm compromís de seguir,
al menys durant un temps, els consells mínims que els donem.
Quina és la clau? Que contra més poden pagar, més fàcil ho
tenim nosaltres per crear noves normatives, més difícils, més
exclusives, i molt però molt més cares.
Reconec, que hi ha vegades, que quan sec tranquil a casa, he
pensat que si ara mateix retrocedíssim en el temps, només unes
dècades, segurament cap cotxe podria circular o cap supermercat podria obrir portes per falta de les certificacions pertinents.
Hauríem aturat el món, senzillament, per no haver-lo jutjat. Bé,
el nostre món, en altres llocs no pas, Què li preguntin als xinesos què carai estan fent a l’Àfrica... Però això és tema a part.
Continuo; així doncs calia inventar una certificació ISO
nova, una vinculada exclusivament a les matemàtiques. Una
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que li donés un aire especial al qui la tingués. Va nàixer la
ISO31415. Quan els mitjans van donar la notícia, va ser la
bomba. En pocs dies varem tenir milers de peticions. Van ser
tantes que no va costar gaire duplicar el preu per fer les auditories.
Aquí hi entro jo...
Ja feia anys que era l’auditor amb més experiència en la execució de programes per a grans comptes i de fet quan havia de
fer-se qualsevol operació que comprometés la firma ISO, sempre em demanaven opinió. D’alguna manera quan va córrer el
rumor que sortiria una nova ISO, recargolada i complicada, jo
ja sabia que en seria alguna cosa meva.
No només per la complicació extrema dels càlculs de valoració objectiva, sinó perquè el fet de fer els programes de compliment obligat requerien una capacitat especial en la redacció
d’informes d’auditoria. En resum, jo era l’home. Era la millor
opció.
Però tornem al cas. “Els fogons de la Pepa” ja tenia sis qualificacions ISO aprovades i per tant no seria gens difícil que
superés, també, aquesta. Vaig arronsar el nas quan vaig veure
que tenia des de feia dos segles les 9000, 9001 i 9004, des de
feia uns 75 anys dos 14000 per tot el tema medi-ambiental i
finalment una de premonitòria, que destapava a la propietària com una autèntica visionaria, tenia des de feia vint anys
una ISO 8000 per a signes matemàtics i unitats de magnitud.
La veritat és que poca cosa més vaig fer aquell dia, no vos
enganyaré, vaig sortir abans d’hora, el càrrec m’ho permetia, i
vaig anar a fer un veure, amb els quatre amics de sempre, per
celebrar el meu ascens, l’augment de sou corresponent i en
tercer lloc el meu aniversari.
Vaig arribar a casa a les vint i una hores, quaranta sis minuts i disset segons. La Gloria no estava de gaire bon humor i
per tant no vos cansaré amb les discussions o, millor dit, canvi
d’impressions que varem tenir al respecte d’arribar a aquelles
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hores sense avisar ni dir res. Ep, no és que no vulgui compartir
amb vostès aquest fet, però... amb una mica d’imaginació això
ja ho tenen per la mà, o no vos ha passat mai?
No cal dir que no varem tenir cap mena d’encontre físic-sexual aquella nit.
—Segurament no està ni enfadada, ho ha fet veure per que
la sorpresa de demà sigui encara més gran —vaig pensar innocentment. Pobre de mi.
Però bé, en aquell moment vaig deduir en que tal i com
deien el números —demà seria apoteòsic... mmm... potser s’ha
comprat robeta “especial” o alguna joguina nova.... oh... sí,
serà això... per què... no serà...? Un trio..? No pot ser, no pot
ser—. Vos asseguro que va costar adormir-se amb una excitació
tant hipermotivada...
Continuo.
9 de març. Bon dia! Com sempre, sis hores trenta minuts
i, aproximadament, quinze segons que són els que trigo en
aturar l’alarma del despertador des de que fa sonar la seva melodia de remor d’aigua i ocellets cantant al bosc.
La Gloria ja havia marxat, feia torn girat amb una companya de feina per no sé quin favor que li debia. Segurament la
realitat era que estava preparant la festa d’aquella nit. Recordar els pensaments de la nit anterior no em va ajudar gaire a
fer les migitacions matutines allà on correspon...
En fi, vaig fer les coses que es fan de bon matí, bé les coses
que fan les persones netes, curioses i de bé. Però no vull dir
que qui no es dutxi pel matí no es de bé... M’explico, no? Bé,
que vaig dutxar-me, afaitar-me i després vaig fer-me un parell
de torrades. Tot i que reconec que hi ha gent que prefereix
marxar sense prendre res de casa i fer un esmorzar fora i que
també és de bé, no vull generar mals entesos, m’explico, no?
De Tarragona a Cervià per la nova AP-47 no serien més de
trenta minuts cinquanta segons. Carpetes de la documentació, ordinador, unitat de comunicació. Tot preparat.
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Com de costum, mentre feia el desplaçament vaig repassar
documentació adjunta al cas, ja agafaria de nou el volant en
sortir de l’autopista.
Tot semblava normal, la propietat del restaurant requeia
sobre una nissaga d’emprenedores que des de feia segles
havien mantingut sempre a una dona al capdavant del negoci.
Cap problema amb la llei, cap deute governamental, llicencies
en ordre, Isos auditades al dia i en vigor. Ho vaig veure clar, no
seria una feina gaire complicada. Segurament el Senyor Ariza,
el meu cap, m’havia donat aquell cas per fer-me content el dia
del meu aniversari. El que no vaig acabar d’esbrinar mai, és
com el meu cap sabia que jo hi havia tingut lligams en aquell
poble. Sincerament no en vaig donar cap importància.
L’ordinador del cotxe em va traure de la lectura d’informes.
La cosa va anar així:
—Senyor Rue, estem arribant a la sortida sis cents vint i
vuit de l’autopista, preparis per viratges inesperats si us plau.
Autoguiatge activat en tot el trajecte.
—Gràcies —vaig dir, tot i que era conscient que no feia cap
falta respondre a un ordinador... però mira, què voleu que vos
digui, penso que la cortesia ha d’estar a tot arreu.
En veure els senyals físics de la sortida de l’autopista vaig
caure en el detall. 628 —mmmm. Molt interessant, molt bé, de
moment comencem bé—.
Hi va haver unes quantes corbes, però no gaires ni gaire
pronunciades, el que si va resultar impressionant eren els
bancals que des de l’Albi fins a entrar a Cervià presentaven un
aspecte de perfecte harmonia entre l’exuberància de la natura
i la mà de l’home —com és que varem deixar de venir?— Vaig
preguntar-me. Però bé aquest no és el tema, perdoneu-me.
—Senyor Rue, he descarregat la normativa municipal al
nostre servidor; l’aparcament per a visitants del poble, d’us
obligatori per a tot el no resident, està aquí mateix a l’esquerra.
Em temo que no podré portar-lo a destí —va dir la màquina.
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—No pateixis, aparca i espera si us plau. Passa’m posicionament gps al rellotge i notifica a la central que sóc a destinació —Vaig respondre.
—Immediatament senyor Rue —finalitzà la màquina.
Vaig agafar les quatre coses que necessitaria i vaig sortir del
cotxe.
Feia un fred important, per sort el meu impermeable era
calefactable i en pocs segons ja vaig notar l’escalforeta al pit i
la ronyonada, aquests senyors de la marca Kentucky realment
sabien el que feien, potser per això estaven imposant els seus
productes arreu.
Vaig baixar pel carrer de l’aparcament fins connectar amb
el carrer de l’Albi tot just a l’entrada del poble, allà, tal i com
recordava, estava la cooperativa tot i que pel que semblava
havien evolucionat i prosperat molt, ara tenien un nom en
anglès i a tota la façana predominaven els colors verd i or. Interessant, va semblar-me interessant. Li vaig fer una foto.
Vaig continuar carrer avall.
—Per aquí ha d’haver el forn, recordo perfectament que hi
havia un forn —vaig dir-me, no sé si en veu baixa o parlant
amb normalitat. Bé, pel cas era el mateix ja que estava del tot
sol, no sé si m’explico?
Mariana’s Newbread Garrigues Designers, deia el cartell. Com
us he dit estava segur que hi havia un forn, el flaire de pa acabadet de fer sortia al carrer de manera incontrolada.
Uns metres més avall he de comentar-vos que vaig entretenir-me una estona. Just allà on el carrer es feia més ample,
al davant de la sala polivalent Univers. Vaig aturar-me i vaig
treure el mòbil per tal de fer unes fotos al carrer que duia el
nom de la casa del meu re-rebesavi, que casualment es deia
com jo.
—Passatge dels Marconet—, deia la bonica placa de pedra.
A banda i banda, unes jardineres, molt ben cuidades, tot ha de
dir-se, semblava que et convidaven a pujar un seguit escales,
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amb poquíssim desnivell, que et duien cap el carrer nou, o
així crec recordar que es deia aquell carrer. Sembla que en el
passat, en lloc d’un bonic passatge hi havia la casa de la meva
família. Quines coses... Però ja torno a desviar-me, perdoneu.
Continuo.
Seguint les instruccions del meu rellotge no vaig trigar gaire en fer cap a “Els fogons de la Pepa”. Si no vaig errat quan
era un nen ja hi havia estat algun cop, el meu pare ens hi va
portar un cop per celebrar l’aniversari de l’avi. No recordava
pràcticament res o millor dit, no recordava res. No sé si m’explico?
Com marca el protocol, vaig aturar-me i vaig fer les fotografes de rigor per adjuntar-les al dossier de l’informe. En vaig
fer cinc des de fora, al carrer, a les portes, rètol, finestres a la
vista, al bonic marc de mostra de menú, en fi, a tot el que corresponia.
Vaig poder observar que un dels cambrers ja m’havia clixat
i vaig deduir que sospitava qui era jo, ja que en lloc de sortir
a obrir-me la porta, cosa que hagués puntuat positivament a
l’infor-me, va sortir pitant cap a l’interior, com vaig suposar, a
buscar a la gerent del restaurant. Va ser ella qui va obrir-me la
porta amb un somriure d’orella a orella. Com va semblar-me
prou sincer, el somriure, dic, vaig pensar que això sí que ho
puntuaria al seu favor.
—Bon dia senyor... —Va dir la senyora.
—Rue, Carles Rue —vaig donar-li, mentre feia gest de petita inclinació, una bonica i flamant targeta on hi figurava, al
marge del meu nom complet, l’increïble nou càrrec que, en
aquell mateix instant, estrenava a nivell social. Vaig guardar
uns segons de silenci per que la afable senyora tinguès temps
de llegir-lo en tota la seva extensió. Però per sorpresa meva no
ho va fer. Podeu imaginar quina decepció. No començavem
bé. No senyor—, vostè ha de ser, doncs, la senyora Carme Riudellops Casamitjana?
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—Efectivament. Senyor Rue, encantada de conèixer-lo. Si
us plau passi. Com vostè imagina, encara no tenim obert al
públic. El nostre servei no comença fins les tretze en punt i
mai girem volta de clau fins que la darrera campanada de l’esglèsia està ben tocada. Però tractan-se de vostè i sabent que
ens visitaria avui, li hem preparat el nostre, humil, restaurant
per tal que pugui fer la seva inspecció i gaudir, al final, d’un
bon esmorzar —jo la mirava amb cara seriosa.
—Perfecte, molt agraït, però no calia... —Vaig dir amb el millor dels meus tons neutres.
I tant que calia! Només faltaria que no em fessin una bona
degustació, potser pensaven que les ISO es donen només mirant papers. Però bé, les formes són les formes.
Varem entrar i vaig poder comprovar que l’estil de decoració era més que adient, al menys en aquella sala que et donava
la benvinguda. Quadres al•legorics als treballs dels grans pensadors matemàtics, alguna escultura totalment armònica en
mida i color, bé. Vaig fer més fotografies. Immediatament vaig
traure la tauleta i vaig contrastar les mesures dels planols facilitats amb les lectures que de manera automàtica el petit ordinador obtenia del seu entorn. Tot perfecte. Hi havia una petita
desviació en la suma dels quadrats de les àrees dels dos espais
principals. No donava exacte! els sobraven 1,23 metres quadrats
per donar un número redó. Vaig percebre un petit tic de nerviosis-me quan la senyora va adonar-se que repasava els càlculs de
les operacions. Vaig allargar voluntàriament aquella estona per
gaudir del moment. Són els petits plaers dels inspectors, no sé
si m’explico? Posant la mà suaument sobre un, enorme, compàs
d’estil maçonic tot fet de fusta de faig vernissada, la senyora Carme va preguntar si hi havia cap problema. Vaig caure de seguit
que el que pretenia era fer-me notar que precissament aquella
escultura ocupava l’espai que a mi em faltava per quadrar.

104

Antoni Pla

—Molt llesta —vaig pensar.
Abans d’entrar a la cuina, vaig mesurar taules, cadires, plats
i altres elements que es disposaven en el servei tant individual, per a dos, tres i quatre comensals i evidentment vaig fer
les equacions i funcions polinòmiques que podien representar-se vers la seva disposició sobre les perfectes estovalles amb
estampat mil•limetrat que descansaven sobre totes les taules.
En poc més de deu minuts els resultats van fer-me aixecar les
ceies. Perfecte! Potser ara els costa de creure’m però, pensin
una cosa, que en trec jo d’enganyar-los en això? El resultat era
la intersecció perfecta de dues equacions de tercer grau en una
representació d’hipèrvoles que es creuaven de manera graciosa
i sensual al ben mig de l’espai central de la taula. I el millor
de tot, en el punt exacte dels talls de corva les copes pel servei
d’aigua restaven centrades en perfecció quasi centesimal.
Havia triat aquella taula de manera aleatòria, la qual cosa
volia dir que, sense cap mena de dubte, aquella gent volia la
meva ISO. La tensió pel desquadrament dels metres va transformar-se en un somriure de satisfacció de la senyora Carme.
Per no cansar-vos, amables jutges, us diré que la resta de la
inspecció va ser bufar i fer ampolles, tot va resultar correcte.
Més si recordeu que els fogons de la Pepa ja comptaven amb la
ISO 8000 en regla i vigor i per tant no em va caldre certificar
estris de mesura i utillatge de treball.
—Senyora Riudellops he de dir-li que a nivell estructural tot
és correcte. Si li sembla bé, mirem-nos la carta que vol presentar.
—Oh, quina al•legria que em dona senyor Rue, hem treballat
molt per aconseguir el seu vist i plau. Segui allà on vulgui i ens
ho mirem mentre esmorzem junts. Li ve de gust?
—Moltes gràcies. Em sembla perfecte.
Vaig triar la taula que confluia a la intersecció de les bisectrius de les dues parets més llargues. No podia ser de cap altra
manera. És el que hagués fet qualsevol.
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—La sap llarga senyor Rue, ha triat la millor taula...
Fer-me la pilota no puntuava gens, però ajudava molt. No
ho negaré pas.
La carta era genial, ara us ho puc dir, però evidentment no
vaig fer cap comentari al respecte. Tots els noms estaven cuidats i pensats per tal de satisfer a qualsevol maniàtic pertanyent
a l’associació matemàtica que fora. Com que tenia constància
que un cop donat el meu vist i plau la senyora canviaria el nom
per el de “Els Fogons d’en Pitàgores”, vaig encuriosir-me i finalment demanar de primer “els pèsols de Samos”, clarament
en referència a la illa on va nàixer en Pitàgores i de segon “bou
de Megara” que com tots sabeu és d’on era el bo d’Euclides. Per
les postres vaig dir-li a la senyora Carme que em sorprengués
amb la seva millor opció.
Creieu-me que va ser, i perdoneu l’expressió, orgàsmic.
Després del primer plat ja savia que aquell restaurant tindria
la ISO 31415 sense cap mena de dubtes. Els pesols, perfectes
i redons estaven servits en un rementat, equilibrat de dolçor i
aromes especiats, pernil i unes tires de carn de xai tallades quasi
transparents i fregides produndament en textura xip aportaven
el punt salat. No vaig poder resistir-me i vaig traure la tauleta
per fer l’anàlisi. Ho sospitava però volia certificar-ho. Per això
eren pesols de Samos, per això eren els pesols d’en Pitàgores.
La suma de tots els elements que tenia al plat eren igual a 2Π2.
Amb el bou, el segon plat, torrat per fora i absolutament cru
per dins vaig arribar a l’èxtasi, els tres talls eren tres triangles,
un isòsceles, un escaleno i un equilàter, cadascun aromatitzat
amb tres espècies diferents. No vaig voler traure l’ordinador per
buscar la referència matemàtica, vaig pensar que era evident,
180º, el sumatori dels tres angles de cada triangle, un petit
homenatge a l’egipci. Doncs bé, vaig errar. Sé que sembla
impossible que jo pugui equivocar-me, però heu de creure’m. Va
ser la senyora Carme la que va explicar-me el sentit del plat i jo
vaig limitar-me a assentir per no delatar que aquest cop m’havia
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superat. Va resultar que l’àrea del triangle petit demostrava
l’algoritme euclidià al ser la mesura màxima comú entre les
arees del tall de carn gran i el mitjà. Impressionant i al punt
exacte de cocció. Res a dir. El cambrer va servir-me la que ja
era la tercera copa de “Mineral” l’excepcional vi del Vilosell
que rentava el paladar en la justa mesura per tal de no fer-te
oblidar el que menjaves.
Ara ve l’origen de tot plegat i la raó per la que estic aquí
explicant-vos la meva història, el meu embolic. Espero no
haver-vos distret gaire amb les anècdotes, però era important
situar-vos.
Quan estava donant compte del segon filet, la porta de servei de la cuina va obrir-se de cop i un home tot vestit de pana
forta va irrompre a la sala.
—Carme, ja t’he portat allò. T’ho he deixat on sempre —va
dir bruscament.
La senyora Carmé va sobresaltar-se i d’una manera nerviosa
i precipitada va aixecar-se de taula.
—Per...Perdoni Senyor Rue. Disculpi l’entromisió. És un
proveïdor molt mal assenyat que mai sap quan ha de venir i
quan no ho ha de fer —digué.
Jo vaig quedar parat. Embriagat, no pas per l’intrús sinó per
com es desfeia la carn dins la boca. He de dir que en primerà
instància no vaig pensar en tenir en compte aquell incident.
Però després, la meva estúpida professionalitat desmesurada
va fer que cometés l’error més gran de la meva vida.
La senyora Carme va endur-se aquell home, a empentes, cap
a la cuina. Pel vidre que conformaba una de les parets d’aquella
esmerada factoria podia veure de manerea clara, i sentir ofegadament, com mantenien una discusió prou pujada de to. Però
la carn estava tan bona que la veritat és que no vaig ni intentar
adivinar el que succeïa.
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En pocs minuts la propietaria tornava a ser al meu costat,
amb la cara enrogida i clarament nerviosa.
—Lamento molt això senyor Rue. Espero que amb un Saint
Honoré cartesià, fet a casa, pugui fer oblidar l’incident.
—No pateixi senyora Carme, pensi que no només sóc jutge
sinó que també sóc assessor en fonament. Aquestes coses passen. Precisament els proveïdors són el darrer concepte a avaluar però, per importància, el primer a tenir en compte.
La senyora Carme va empalidir de cop.
—Concretament, aquest proveïdor, què li subministra?
Anem a veure el seu lliurament.
Sense donar-li opció, empés per la voluntat de mostrar-me
solidari i amb ganes de colaborar en el seu èxit, vaig aixecar-me.
—Potser... Potser no és el moment, fem postres, si us plau...
Creguim que no és important, ja ho mirarem, gaudeixi i deixem els proveïdors per més tard... O millor, que li semblaria
tornar, convidat, el proper cap de setmana, amb la seva família, a fer una degustació complerta de la carta... —Afegí nerviosa.
Vaig ser tant imbècil que no vaig saber notar cap cosa
estranya, vaig pensar que només volia traurem feina.
Quan va intentar aturar-me, físicament, agafant-me pel
braç jo ja era a la cuina buscant el paquet que aquell brètol de
transportista, molt mal uniformat com a tal, tot ha de dir-se,
deia que havia deixat per allà.
—No!, si us plau deixi-ho córrer... no paga la pena, créguim
—va cridar.
Allà no hi havia cap caixa ni cap paquet, però, sí que al costat de la taula de treball un sac d’arpillera basta es feia veure
on només una estona abans no hi havia res.
—Ep! això no és un paquet... —Vaig dir.
—Senyor Rue, disculpim, eh... És un tema personal no te res
a veure amb els fogons, si us plau tornem al menjador. Li prego, no és important —deixà anar la senyora en to de súplica.
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Ja era tard. Just per la boca del sac els vaig veure. Vaig posar
ulls com a plats i vaig girar-me totalment tensionat.
—Sí, sí... tornem al menjador... —Vaig dir mentre sortia disparat de la cuina—. Miri, no cal ni que fem les postres, segur
que l’honoré és excepcional i li asseguro que per la meva part
no posaré cap impediment a la seva llicència ISO 31415... i...
tranquil•la, no diré res, no diré res, li juro... —Vaig sentenciar.
Vaig posar-me apresuradament l’abric i sense escoltar els
pregs de la senyora Carmé per tal de que em tranquilitzés, vaig
sortir per la porta sense mirar enrera. I aquest va ser el segon
error. Vaig deixar-me allà la tauleta i el mòbil, de fet la bossa
sencera on tenia fins i tot els informes.
A mig carrer de l’Albi, un altre cop davant de la ja inexistent
casa dels meus ancestres i mentre em preguntava com podia
passar-me una cosa així el, perfecte, dia del meu aniversari una
veu em va cridar pel nom. Era un cambrer dels fogons.
—Senyor Rue! la seva bossa...
Reconec que vaig estar groller, li vaig estirar de les mans i
vaig girar carrer amunt.
Ara mateix, senyor i senyores meves, mirat en la distància
sé que que vaig precipitar-me i que el més sensat hauria estat
denunciar allà mateix, havia d’haver turcat al 112 i aclarir tot el
tema amb la diligència que correspon a un home com jo. Però
han de comprendre que la por fa que fins i tot el més pintat
tingui dubtes. La reacció més normal és la de fugir.
Els continuo explicant.
Pocs metres més enllà, potser uns setze metres i quaranta-tres o quaranta-quatre centímetres, un home molt ben plantat, amb un uniforme impecable, em va aturar.
—El senyor Rue?
Jo no entenia res.
—Sí, jo mateix...
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—Tinent Antoni Ribas, de la secció anti crim organitzat i tràfic d’estupefaents dels mossos d’escuadra.
—Com diu?
—Tinent Antoni Ribas, de la secció anti crim organitzat i tràfic d’estupefaents dels mossos d’escuadra.
—Ah... D’acord. En què puc servir-lo?
—Em permet veure els seus documents d’identitat.
Vaig estirar el braç i vaig posar el rellotge al seu abast, en
apropar ell el seu mòbil i clicar un parell de botons va poder
veure en pantalla tota l’informació que va voler. Nomes feia
ums i ems mentre feia que sí amb el cap. Jo, congelat, no sabia
que dir.
—Miri agent... jo...
—Tinent, sóc tinent...
—Miri precisament estava pensant en vostè, vull dir, en trucar al 112 perque...
—Em permet mirar la seva bossa?
—Es clar que sí, tingui... —Inocència beneïda, tercer i definitiu error, no mirar la bossa quan me la va tornar el cambrer—.
Però diguim, passa res? He fet res malament?
—Calli, si us plau. Tot el que digui està sent registrat ara
mateix i podrà ser utilitzat en la seva contra en el proper judici
que serà cel•lebrat d’aquí a vint i dos minuts en el jutjat de les
Borges Blanques...
—Però! Què està dient...?!
—Te problemes d’oïda? Calli, si us plau. Tot el que digui
està sent registrat ara mateix i podrà ser utilitzat en la seva
contra en el proper judici que serà cel•lebrat d’aquí a vint i un
minuts en el jutjat de les Borges Blanques. Pot presentar-se o
esperar la sentència que se li comunicarà electrònicament al
seu terminal personal. Tanmateix, li confisco tot aquest material com a proba incriminatòria.
Senyor Rue li ordeno reclusió al seu vehicle. L’acompanyo.
—Però... Què vol dir tot això, a que es refereix?
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—Doncs que ara mateix caminaré al seu costat fins que arribem al seu vehicle i un cop allà, per ordre meva i per l’autoritat
que ofereix el meu càrrec hi restarà dins fins que rebi les instruccions del jutjat.
He de dir, arribat aquest moment i en defensa de la nostra
ben preuada policia, que una altra cosa no seran, però estrictes
i literals si que ho son.
—Això ja ho he entés! però escolti em pot dir de què estic
acusat i qui m’ha denunciat?
Ja li he dit senyor Rue, tinença i possible tràfic de productes
prohibits. He d’afegir que el seu comportament, si es confirma, és altament facinerós i espero que la llei li apliqui el màxim càstig que sigui possible. I per déu que espero que el fet
d’haver vist i tocat “el material” no taqui el meu historial.
—Però, però, si jo he vingut aquí a fer una auditoria per una
concessió de marcatge ISO, miri, miri —vaig fer, mostrant-li
de nou la meva acreditació laboral i adjuntant educadament
la meva targeta de visita.
De sobte una idea va passar-me pel cap —no serà això una
broma pel tema del meu aniversari? És això, no?
Vaig començar a respirar alleugerat i a riure nerviosament,
entre alegre i ridícul, tot ha de dir-se. Vaig parar en sec, quasi
m’ennuego, quan el senyor tinent no reia pas i va desllorigar
les manilles del seu impecable cinturó multi usos.
—Si us plau senyor Rue no m’obligui a emmanillar-lo, desisteixi d’aquests comportaments sospitosos i totalment fora
de lloc.
—Miri, aclarim les coses! Efectivament, avui, he vist material prohibit, però res a veure amb mi. No volia prendre part
en res il•legal i per això no he trucat abans, però ara mateix li
explico... —No vaig poder continuar.
—Li repeteixo que tot el que digui es podrà utilitzar en contra seva. La veritat senyor Rue, té vostè molt poca vergonya.
Em penso que finalment l’emmanillaré. Comença a fer-me
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por. Com gosa a defensar-se, amb les evidències tan clares i les
probes aquí mateix. Quina vergonya...
—Probes? —Vaig dir amb cara d’incredulitat.
A les hores el tinent, d’una revolada, va agafar la meva bossa i traient un guants de silicona del seu cinturó va obrir lentament la tanca de velcro, just davant meu, a pocs mil•límetres de la meva cara. En un instant ho vaig tenir clar. Fins i
tot abans de que la meva bossa fos oberta del tot. Com en un
flash, vaig veure la pel•lícula dels fets.
Segurament vostès han pensat que una persona de les meves capacitats, superiors a la mitjana, ja ho hauria deduït des
del primer moment. He de dir-los que el nerviosisme de la situació i el pensar que tot era un joc dels meus amics o de la
meva dona no va deixar-me traure les conclusions pertinents,
però després ho vaig veure molt clar.
Vaig mirar dins la bossa i quasi vaig caure de cul. Una
part d’allò que havia vist a la cuina dels fogons de la Pepa
descansava, alegrement, al fons, barrejat amb els meus papers.
Estava perdut.
No varem trigar gaire en arribar al meu cotxe. El senyor
tinent va apropar el seu rellotge al terminal de la consola del
meu Ford executive; immediatament, la veu de sempre em va
semblar que no em parlava com era de costum.
—Senyor Rue, entri i posi’s el cinturó. No se’l podrà traure
fins arribar a lloc. Te dues possibilitats de destí: 1- Jutjat del
penal de Les Borges Blanques o 2- Oficina d’aplicació i execució de sentencies de la Generalitat amb seu, per proximitat,
també a la capital de comarca. Marqui o digui el número de
preferència.
Vaig sentir la necessitat imperiosa de sortir corrent, em poden creure. Però vaig pensar que el millor fora anar el més
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ràpid possible al jutjat, pensava que podria aclarir-ho tot, era
evident que m’havien parat un parany i que el que es coïa a els
fogons no era del tot reglamentari.
—La 1—, vaig dir en veu alta i clara.
—Procesant la 1.
La porta va tancar-se i el mosso, des de fora, va mig quadrar-se en una salutació que em jugo el que vostès vulguin
que havia assajat més de mil cops al mirall de casa seva.
El vehicle va posar-se en marxa. El desplaçament no duraria més de 10 minuts. Calia aprofitar el temps.
—Posa’m amb l’oficina, vull parlar amb la Montserrat
—l’ordinador no va repondre. Silenci—. Ordinador! Truca al
meu despatx ara mateix i després comunica amb la meva dona
—Res.
Quan vaig intentar fer-ho de manera manual, la fidel veu
que m’havia acompanyat els darres cins anys va respondre.
—Ho sento senyor implicat, el seu compte de comunicació
online ha estat bloquejat i totes les seves trucades restringides.
Només te una possible trucada: 1- Advocat d’ofici del Jutjat
del Penal de Les Borges Blanques. Marqui o digui la seva opció.
Vaig sorprendre’m a mi mateix mirant el tablier del meu
cotxe amb cara d’imbècil.
—La 1...
—Sí, digueu-me, advocat Albert Prats per servir-lo.
Bona tarda, sóc en Carles Rue, no sé si vostè està al cas de...
—Ah! Sí, ja veig. Miri tot just ara entro a la sala pel seu cas,
he de dir-li que la cosa te mala pinta, les probes són contundents i no sé si podré alleugerir la sentència. Però, bon home,
a qui se li acut... És que no sabia el que s’estava jugant. Parlem
de penes màximes...
—Màximes?
—Bé, miri faré el que pugui, vostè arribarà a temps? Sempre
ajuda que l’interessat mostri penediment i faci carones davant
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el jutge. Però la veritat, el seu cas és molt fotut... He de deixar-lo
que la jutgessa ja entra... —Digué això i va penjar.
En aquell moment si que vaig sentir por.
No hi vaig arribar per un parell de minuts. Fins i tot vaig
pensar que el meu cotxe havia fet el possible per anar més a poc
a poc del necessari.
—Senyor implicat/sentenciat —va recitar el meu ordinador—,
el destí número 1 ha quedat fora de marques, no puc deixar-lo
sortir en aquest punt. Nova destinació: 2- Oficina d’aplicació i
execució de sentencies de la Generalitat amb seu al carrer de la
Borgia sense número. No cal que digui ni marqui cap número
de preferència i en cas de que vulgui fer-ho, no servirà per res.
En poc més de tres minuts, concretament en tres minuts
vint i set segons, vaig arribar al nou destí.
El meu cotxe va entrar directament a un aparcament
subterrani i va aturar-se davant d’una porta on podia llegirse —Accés exclusiu per a sentenciats, abstenir-se personal no
autoritzat—. Vaig deduir que era per allà per on tenia que entrar.
El cinturó es va desbloquejar, la porta va obrir-se i jo vaig sortir
del cotxe.
A aquelles hores i amb totes les emocions viscudes no havia
donat importància al fet de no haver anat al servei en tot el
matí però quan vaig estar del tot pal plantat davant aquella
porta vaig sentir unes ganes imperioses d’orinar. Cap lletreret
ni indicació de w.c. públic per tal d’alleugerar aquella angoixa.
La veu del meu cotxe em va traure dels meus intims pensaments.
—Senyor sentenciat, seguint les directrius d’ordre legal que
m’han estat transferides, desvinculo tots els arxius, agendes i
configuracions primàries establertes pel senyor Rue en el meu
disc dur. Torno a les cotxeres de la seu central de l’es oficines de
certificacions ISO de Reus. Que passi un bon dia.
—Però... —No vaig poder afegir res. Només que si no trobava
aviat un lavabo la cosa podia acabar malament. Però això, com
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comprendran vostès, ho vaig dir interiorment, com per a mi.
M’explico?
—Senyor sentenciat acosti el seu terminal personal a la
porta —va sonar per un altaveu que no vaig poder esbrinar
on era.
—Eh? Sí, sí... Ara mateix —vaig acostar el rellotge a la porta.
—Senyor Rue, l’esperen a la planta sisena, secció quarta,
finestreta u. Si us plau afanyis.
—Escolti, escolti?! Un servei si us plau?
Res, com si li parlés a la paret, que de fet era el que estava
fent. Vaig suposar que a la planta en qüestió ja podria fer el
que calgués. No hi havia ascensor així que no em tocaria una
altra cosa que pujar escales.
Sis pisos donen per pensar força i poden creure que en vaig
pensar de coses. En com faria el recurs, en poder lliurar una
declaració de tot plegat i de com li explicaria després a la meva
dona tota aquella aventura. Però el que més m’amoinava era si
em donaria temps a arribar a la festa sorpresa que segur que
havia preparat la Glòria.
En arribar a la planta, un bidell restava contemplatiu darrere una tauleta just a l’entrada de la sala.
—Bona tarda tingui. Podria indicar-me quina és la secció
quarta. Ah... i un servei, si us plau...
—Bona tarda —va dir com cansat—. Ho sento, els sentenciats
no poden anar al servei abans de rebre i signar l’acceptació dels
papers del jutge. Faci el favor de seguir la línia vermella i ja ho
trovarà —acabà.
—Sap que passa, senyor meu, és que ja no m’aguanto més i
entenc que no vindrà de dos minuts.
Aquell senyor va mirar-me de fit a fit, sense cap expressió
que em fes pensar si m’ho diria o si no. Va agafar el telèfon de
la taula.
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—Seguretat? Un sentenciat es nega a seguir la linia, podeu
pujar per acompanyar-lo?
No hem vaig quedar per escoltar la resta. La línia seguia passadís amunt en paral•lel a una línia blava i a una de groga.
No sé perquè, seguir la vermella no m’inspirava res de bo.
Ja saben, —no passis la línia vermella, has trepitjat la línia vermella, aquí hi ha una línia vermella que no pots menystenir, la
prima línia vermella a tenir en compte...— M’explico, no? No
m’agradava.
La línia blava va ser la primera en acabar-se, donava a una petita salà on tot un seguit de persones semblaven esperar el seu
torn. L’indicador de la porta del fons d’aquella sala deia —Sentències per delictes d’ordre públic—. Vaig seguir avançant. Després va finalitzar la groga, aquest cop donava cap a una gran
sala plena de taules, cadires i varis dispensadors de números de
torn —Sentències per delictes fiscals—, aquest cop hi havia una
gentada que es movia neguitosa reordenant papers i carpetes
mentre no deixaven de mirar el monitor que els indicava lloc i
taula per seure.
Per fi vaig arribar al final del passadís. L’ànima em va caure
als peus —Sentències per delictes greus—. Allà no hi havia ni
cadires ni dispensadors de números, només una porta amb un
post-it enganxat que deia —Passi sense trucar—. Mal presagi.
Ara potser no creuran el que va passar, de fet, jo encara no
m’ho crec i per molt increïble que els pugui semblar els prego
que parin atenció. Necessito ajuda i vostès són la meva darrera
esperança.
La sala no era ni gran ni petita, potser uns quaranta tres
metres quadrats, aproximadament, comptant un petit office a
l’extrem esquerra de l’estança. Una única taula al centre exacte
de la sala. Una taula blanca en una habitació pintada de blanc,
per no entrar en detalls només els diré que tot era blanc en un
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92,56 per cent. La senyora que seia a la taula em mirava amablement, com quan la mare et mira just abans de castigar-te
per haver posat el dit al pastís de les postres.
—Bona tarda senyor Rue —digué la senyora.
Vaig mirar a esquerra i a dreta, evidentment es referia a mi.
—Bona tarda... —sempre amable i respectuós.
—Senyor Rue, segui si us plau, sóc la Dolors Beascoechea i
com a delegada del jutjat de les causes penals número 1 de les
Borges Blanques i en ordenament de la ilustríssima jutjessa la
senyora Elvira Ortega García procediré a llegir-li la sentència
sobre la causa tres mil cent quaranta-u, el poble contra Carles
Rue i Obiols per tinença i tràfic de material prohibit per la llei.
És vostè el senyor Carles Rue i Obiols? —Ho va dir tot sense
respirar.
—Sí... sóc jo mateix, però escolti això ha estat un error que...
—Senyor Rue, pot acostar-me el seu terminal personal.
D’una revolada i amb una agilitat i precisió que només anys
de pràctica podien oferir, va agafar-me el canell i amb un cop
de tisores va tallar la corretja del rellotge. El va posar sobre la
taula.
—En aquest instant passo a desactivar el seu terminal, ja no
el necessitarà més.
—Però... escolti! —Vaig fer indignat.
Amb la mateixa agilitat i mentre, encara tenia el braç estirat, va colocar-me una polsera tota negre amb un parell de
leds, un de verd i un de vermell. De moment restaven apagats.
—Senyor Rue, l’informo que el delicte pel qual ha estat jutjat és de tal gravetat que entra dins dels que la llei tipifica com
no recurribles en primera instància. Ha entès el preliminar?
—Eh...?
—Bé, perfecte. Passo a llegir la sentència:
Sentència número 664.579/1/15. A Les Borges Blanques el
9 de març del 2316 vista per la ilustrísima senyora magistrada
Elvira Ortega García del jutjat número 1 del penal d’aquesta
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capital, seguit per UN DELICTE DE TINENÇA I TRÀFIC DE
MATERIAL PROHIBIT, contra el senyor Carles Rue i Obiols
amb document d’identitat número 98.607.912P amb domicili
al carrer de Descartes 25, de Reus i sense antecedents penals.
Sent part la fiscalia de la Generalitat de Catalunya representat
per el ilutríssim senyor Jorim Bosch i Matadepera, presentat
a tribunal per la procuradora Senyora Sofia Lizarraga Pujol i
sota la defensa del lletrat senyor Albert Prats Gisbert.
ANTECEDENTS DEL FET: Es presenten en data d’avui a
les 11:30 minuts la denuncia de la Senyora Carme Riudellops
Casamitjana sobre la tinença i oferta de comerç il•legal de material prohibit per la llei i a les 12:00 les proves obtingudes
sense coacció per part del tinent del mossos d’escuadra de la
generalitat el senyor Antoni Ribas Enkono.
FETS PROVATS: L’acusat va ser detingut amb les proves
incriminatories en el seu poder i en cap moment va negar els
fets.
FONAMENTS DE DRET: Els fets declarats provats són
constitutius d’un delicte molt greu de tinença i tràfic de material prohibit per la llei segons el previst i tipificat a l’article
1567, 1568 i 4355 del vigent codi penal del qual en cap moment l’acusat ha negat l’autoria i per conseqüència se’l considera autor responsable...
—Però escolti... a mi no m’han preguntat... —No servia de
res parlar.
—Entenc la seva falta d’experiència senyor Rué, però permetim que li digui que no pot interrompre la lectura d’una
sentència a més a més he de dir-li que són les festes petites de
Juneda i ara mateix comença un aplec al que he d’anar sens
falta. Així doncs li prego que agilitzem el tràmit i em permeti
fer la meva feina i complir amb les meves obligacions familiars.
Gràcies —la tal Mercè va continuar com si res.
—Però...és què... a més a més m’estic fent pipí, no podria
anar primer al servei? —Cap resultat.
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—...i se’l considera autor responsable. Procedeix, també,
aplicar-li les costes del procés conforme a l’article 240 de la llei
d’enjudicament criminal.
En aquest moment no podia creure el que estava passant-me, de fet, per un moment pensava que tot s’arreglaria
ja que no podia ser casual que el meu cas fos el 664.579, just
el número exacte de números primers que hi ha en els primers
10.000.000 de números naturals i a sobre, com no vaig poder
evitar fer un parell de càlculs mentals ràpids, vaig veure de seguida que era el primer cop de la seqüència donava un númerò
exacte: 1 de cada 15. Exactament la barra i secció del cas. No
podia portar-me mala sort una coincidència com aquella. Els
confeso que mentre feia els calculs no vaig parar gaire atenció a tots els punts que va llegir-me aquella amable dona, tant
compromessa amb les seves obligacions familiars. Però al sentir —Decisió judicial— vaig tornar al món i vaig estirar el coll
com si aquest fet pogués millorar la meva audició o fins i tot la
comprensió del que escoltava.
—DECISIÓ JUDICIAL: Per conformitat de les parts he de
comdemnar i comdemno al senyor Carles Rue i Obiols com
autor d’un delicte de tinença i tràfic de caragols bovers en
quantitat molt superior al d’un hipotètic consum personal
i sense la concurrència de cap factor atenuant, a la pena de
MORT.
I tenint en compte que són les festes de Juneda i no cal
entretenir-se gaire —Poden creure’m o no, però jo vaig dubtar molt que poses això a la sentència de la jutjessa, i si els
he ser sincer, penso que ho va dir aquella senyora per que li
interessava marxar de festa—, la sentència serà executada en
un temps no superior a 20 minuts després de la lectura de
la sentència. Firmat per la ilustríssima senyora Elvira Ortega
García.
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No vaig donar crèdit a res d’allò. Ja sabia que tenir o consumir caragols feia dècades que estava perseguit; però, que la
pena fos de mort! Va semblar-me excesiu, exagerat, m’explico?
De moment les polsacions van accelerar-se i el color de la
meva pell segur que no fora gaire cosa més que un blanc trencat prou desagradable, però vaig aixecar-me amb aire d’indignació.
—Escolti senyora meva, no sé si s’ha vegut l’enteniment o si
està vostè fent-me una broma. Pena de mort? Per portar quatre
caragols, que no eren ni meus, dins la bossa? Me’ls van posar al
restaurant, allà si que n’hi havia una bossa enorme...
—Senyor Rue. Faig cara de jutge? Li semblo jo un tribunal
d’apel•lacions? Sigui sincer.
—Doncs no...
—A les hores no perdem el temps.
—Però... si és que sóc innocent! —Vaig exclamar acaloradament.
—Doncs haver-li dit a la jutgessa, senyor meu —sentencià.
—Però si fa... —Vaig mirar el canell, però es clar, ja no tenia
rellotge— ...molt poca estona jo era a Cervià de les Garrigues i
en poc més de mitja hora, vostès m’han jutjat, sentenciat i ara
volen executar-me... Vull parlar amb el meu advocat.
—Ho sento, no en té cap dret... i lamento dir-li que el Senyor Prats és membre de la coral masculina que obre les festes
a Juneda i no penso que pogués parlar amb ell en aquest moment, ni que fos legal.
—Serà possible?
—Miri senyor Rue, no el conec de res però m’ha caigut molt
bé i li donaré uns consells dels que espero en prengui bona
nota. Veu aquella prestatgeria d’allà? —Assenyalava amb el dit.
—Sí, es clar...
—Doncs agafi els fulletons de la part superior i vagi llegint
mentre es canvia de roba i quan surti del vestidor, li recordo que
té nomès deu minuts per canviar-se, jo li exlico el que pot fer.
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Vaig acotar el cap i molt resignadament vaig afrontar el
meu destí el més dignament que vaig poder.
Quant de mal havia fet l’associació de defensors del caragol i encara més quan el president de la Generalitat va fer-se
membre d’honor. Ni les revoltes a Lleida ni els atemptats a la
Catalunya nord van evitar que les lleis s’enduríssin.
En fi, continuaré el meu relat.
Vaig entrar al vestidor. Allà hi havia un seguit de prestatges
separats per tres nomenclatures de tallatge, petit, mitjà i gran.
Vaig agafar una muda, samarreta, calçotets i mitjons, una camisa, un gersei, un barret, unes sabates esportives, una mena
de túnica llarga i finalment un abric inpermeable d’aquells per
anar a esquiar. Tot de color negre profund, sense cap matís.
Per situar-los, recordava molt a les vestimentes dels antics capellans catòlics, però sense els botons, tot era velcro.
No hi havia cap mirall però vaig tenir la sensació de que em
queia prou bé el tall de la túnica. El barret era una altra cosa,
em venia petit, no gaire, però segur que en poca estona em molestaria.
—Podria donar-me un altre talla de barret, si us plau?
—Ho sento, és talla única.
—Vaja, home.
—Ha agafat els fulletons?
—Eh... No... segur que fa falta?
—Vostè mateix, jo ja li he dit que potser... potser podria
anar-li bé.
—Ara els agafo doncs —No veia com podien ajudar-me uns
fulletons de propaganda tot just abans de morir però els vaig
agafar i els vaig posar a la butxaca que, per cert, he de dir que
eren uns espais enormes—, però permeti’m una cosa, podria
anar al servei abans de continuar? Cregui’m que m’ho faré a
sobre.
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—Ho sento però el servei d’aquesta sala és només per a personal autoritzat. No pateixi que ja quasi estem. Acompanyim.
No vaig poder evitar empassar saliva amb una certa sensació de negit, la cosa es possava molt seriosa i cerimonial.
En realitat no varem anar gaire lluny, només dos metres
més enllà de la blanca taula on m’havia llegit i fet firmar els
papers.
—Posis a la marca negre —ara si que tenia el posat seriòs.
Es referia a un quadrat perfecte fet amb les úniques quatre
rajoles negres de tota la sala. Va donar dos cops de mans i
un focus zenital es va encendre de cop tot donant un aspecte
força solemne a aquell quadrilater, tot s’ha de dir. Potser l’administrativa que havia d’executar-me no em feia del tot el pes,
però que volen que els digui, no estava en posició de demanar
gaires coses. Potser un w.c. això sí, perque estava segur que la
meva bufeta no aguantaria gaire estona més.
—Abans de començar la cerimònia, senyor Rue, permetim
unes preguntes de rigor, no l’entretindré gaire.
—Si us plau, faci, faci, pot entretenir-se tot el que vulgui
però pensi que ja no em faig responsable de poder controlar
les meves necessitats fisiològiques.
—A qui vol que enviem totes les seves pertinences?
—La roba?
—Sí, i el rellotge terminal. Per contra, la cartera i tot el seu
contingut es mantindrà retingut i custodiat al dipòsit de proves dels mossos d’escuadra de Lleida durant un temps que determinarà el magistrat i després serà lliurat a qui vostè vulgui.
—Tot a la Glòria, la meva dona.
—Perfecte. Em signa aquí si us plau.
—On?
—On diu: El mort.
—Ah. Sí, ara ho veig. Gràcies.
—Oh mare meva...! Ja són quarts de dues. No arribaré a
l’aplec de Juneda. Que li sembla si fem via, senyor Rue?
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—Per mi perfecte, vull dir que ves quin remei, no pas que el
fet en si mateix em sembli bé, m’explico?
La senyora funcionaria no va dir res i es va plantar davant
meu amb posat solemne. Es va posar un barret vermell força
ridícul i va començar a llegir.
—Senyor Rue, llegida, entesa i signada per vostè mateix
la sentència... —va aturar-se i picant-me l’ullet va dir-me que
ens saltariem totes les numeracions i noms al mateix temps
que em tornava a recordar el maleït aplec de Juneda—... li
comunico que en 45 segons serà executat i declarat a tots els
efectes administratius com a persona morta. Li dono el llibre
d’instruccions postmorten de la Generalitat de Catalunya i
també un opuscle resum a l’annexe dels documents signats
per vostè. Ara mateix li faig lliurament —va estirar el braç amb
un parell de fulls escrit per ambdues cares i un llibret de la
mida de les instruccions d’una batedora—, hi consten tots els
drets i serveis que tindrà i disposarà d’aquí a —va mirar el seu
rellotge—, 28 segons. A partir d’aquell instant tota reclamació,
dubte o qualsevol altra qüestió que vulgui manifestar haurà
de fer-ho a través de la conselleria d’afers d’ultratomba de la
Generalitat on no podrà fer cap aparició sense la presència
d’un mèdium d’ofici, que li asignarà la mateixa conselleria a
petició d’algún familiar directe o d’un mèdium privat si se’l
pot permetre —va tornar-me a picar l’ullet assenyalant-me els
fulletons de la prestatgeria, però de seguida va continuar—.
Senyor Rue, a les 13.45 del 9 de març del 2316 el declaro
oficialment executat i per tant: persona morta.
Guardaré un minut de silenci i pregaré per la seva ànima.
—Miri, senyora, no cal el minut, digui’m on és el w.c. i deixem-nos de romanços.
Però ja era tard, no va fer-me cap cas, normal, jo ja era mort.
Va restar allà quieta. Els he de dir, però, que com en els camps
de futbol va ser un minut de silenci de 40 segons. Ràpidament
es va traure el barret, va fer un clap-clap picant de mans, les
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llums van apagar-se i tornà a la taula, va començar a endresar,
tenia pinta de que marxaria pitant.
—Miri senyora què se suposa que he de fer jo ara?
No hi va haver cap reacció per part d’aquella dona. Al cap
d’un minut de preguntes sense resposta i de gesticulacions
fora de mida, el meu enuig era dels grans. Vaig pensar fins i tot
en agafar-la per les espatlles i cridar-li a l’orella, però en el gest
d’estirar el braç vaig notar com una goteta de pipí saltava nerviosa per la punta del meu penis. No podia perdre ni un segon.
Vaig girar-me i sense cap contemplació vaig anar a la paret més
propera, me la vaig traure i allà mateix vaig deixar anar una
enorme, càlida i alliberadora pixarada. He de dir-los que no
em sento gaire orgullós d’aquell fet, però segur que entenen
les circumstàncies.
Al girar-me, molt més tranquil i relaxat, vaig veure com la
senyora funcionaria tenia el telèfon a la mà.
—Servei de neteja? Sí, si us plau, manifestació ectoplasmàtica al despatx d’execucions, planta 6. Gràcies.
Va agafar el seu abric i va marxar tranquil•lament. No la vaig
tornar a veure mai més.
Al sortir al passadís vaig intentar buscar algú a qui preguntar que era el que tenia que fer jo ara. Per molt que preguntava,
la gent feia veure que no em veia. No entenia res. Vaig desfer la
línia vermella.
A la porta de les escales només hi havia el senyor bidell que,
amb la mateixa cara que feia una estona, va mirar-me com si
pogués traspassar-me amb la mirada.
—Perdoni... —vaig dir amablement.
Res.
—Escolti senyor! —Aquest cop aixecant força la veu.
Per resposta, aquell home lleig i avorrit va deixar anar una
tòrrida ventositat, pudenta com poques coses que hagués sentit mai en tota la meva vida. Era evident que per a ell, jo no hi
era allà.
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Vaig tornar a sulfurar-me i vaig fer el gest d’agafar-lo pel
braç. En aquell instant el led vermell de la meva polsera es va
encendre i immediatament una descàrrega elèctrica va deixar-me mig cos adormit i els pocs pels que sortien del barret
totalment de punta.
Mirant de no caure, vaig anar fins un banc d’espera on hi
havia un senyor que no parava de riure. Anava vestit exactament igual que jo. Potser aquell si que em respondria.
—De què riu vostè?
—De qui vols que rigui tros de soca? De tu!! mira que sou
divertits els nous i si sou pixa-pins, encara més.
—Ah, però vostè si que em veu?
—I tant que et veig... Tu no t’has llegit els prospectes, ni
la sentència que vas firmar? Oi què no? A veure, quan fa que
t’han executat?
—Fa tot just 10 minuts.
—Aaaah... bé, ara entenc algunes coses... no podia ser que
fosis tant pocatrassa... Fes el favor de relaxar-te i llegir-ho tot...
i tingues paciència... —Aquell home va aixecar-se i va fer per
marxar. Vaig aturar-lo estirant la mà que no tenia adormida,
però el record de la descàrrega va parar el gest a uns mil•límetres del contacte. Va ser ell qui va acabar d’estirar la seva mà i
la va encaixar amb la meva.
—Xavier Duran, per servir-lo.
—Però...
—Vaig ser executat per evasió d’impostos i tràfic il•legal de
llaunes de sopa d’espàrregs ara farà dos anyets.
—La sopa d’esparregs, es il•legal?!
—Que jo sàpiga no, però robar els tres trailers que la portaven sembla que sí i el meu adbocat va pensar que tindriem més
sort si enfocàvem el cas pel tràfic enlloc de centrar-nos en el
robatori o en el fet de no cobrar iva quan vaig voler vendre la
mercaderia. Li vaig fer cas. I aquí estic.
—Quin advocat més dolent, no?

Cargol - Pi

125

—Aquest Prats, quan l’enganxi li donaré l’ensurd de la seva
vida.
No vaig continuar per aquell camí, no em portaria res de bo.
Ho sabia de segur.
—O sigui que els morts si que podem veure’ns entre nosaltres?
—Ho sento, tinc pressa, faig tard a dinar... Escolta, llegeix
tota la paperassa i ves a l’associació que prefereixis. No triguis,
creu-me. Ells podran ajudar-te... Adéu!
—Adéu-siau.
Vaig llegir atentament, primer la sentència i els meus nous
drets. Vaig veure que la cosa estava molt peluda.
No podia tocar res que estigues viu, només podia contactar
amb els vius si ho feia a través d’un mèdium i només si aquest
mèdium era oficial i estava adequadament col•legiat. Si la família no en contractava cap per parlar amb mi, la Generalitat
en posava un a la meva disposició a la conselleria d’ultratomba
de Barcelona.
Només podia agafar el transport públic de nit i en el darrer
servei. No podia anar a cap espectacle ni activitat lúdica, ni restaurant, sense anar acompanyat del meu mèdium, no tindria
diners, no tindria casa, no tindria possibilitat alguna d’aconseguir més roba que la que tenia posada.
En fi, si volen anar llegint, aquí a sobre els deixaré una còpia
de tota la llista de coses que no podia fer. Els asseguro que és
molt més curta la llista de coses que sí puc fer.
Continuaré el meu relat.
Després vaig agafar els fulletons. Tots eren d’associacions
d’orientació per a fantasmes de persones mortes de mort no
naturalment natural. Vaig veure que la majoria requerien de
la participació d’algun ésser viu, sobretot perquè si no hi havia
diners pel mig, la cosa sembla que no es posava en marxa.

126

Antoni Pla

Estava segur que a hores d’aquell moment la Gloria ja estaria parlant amb alguna associació d’aquestes. No trigarien a
localitzar-me i aviat estaria tot arreglat.
Però com em podrà trobar? No tenia res per comunicarme i les instruccions deixaven ben clar que cada infracció era
equivalent a una descàrrega. La utilització del telefon estava de
les primeres de la llista. No podia contactar amb la Gloria per
que contractés un mèdium i no podia tornar a casa fins que es
fes de nit, això si hi havia cap tren nocturn que em portés cap a
Reus.
Vaig pensar que el millor fora dirigir-me a l’associació de
caire altruista i sense ànims de lucre que hi havia a Borges
per tal que algú m’expliques que cal fer en casos com el meu.
Potser tenien alguna manera de contactar amb la meva dona.
Pagava la pena intentar-ho.
El local estava a les afores de la ciutat. Associació de morts
vivents de Borges, la AMVB.
A l’entrar vaig veure una noia molt bufona que portava uns
plats a les mans. Vaig suposar que hi havia menjador allà.
—Disculpa noia...!
Però la noia no va dir-me res i va seguir el seu camí. Costa
molt acostumar-se a que no et senti ni et vegi ningú.
Per sort de gent vestida com jo n’hi havia força i per tant,
pensava que al menys podria aclarir algunes coses.
Vaig xerrar amb varies persones, perdó, amb varis difunts
i la majoria d’ells va preguntar-me si tenia diners amagats en
algun lloc. Sembla que fins i tot mort, sense diners no ets res.
Finalment vaig topar amb la que semblava tallar el bacallà
dins d’aquella associació.
—Bona tarda tingui. Els companys d’allà baix em diuen que
per entrar a formar part de l’associació cal parlar amb vostè.
La veritat, he de dir-li que no sé si paga la pena d’ingressar a la
seva, segur més que magnífica, associació ja que, he de dir-li,
jo estic aquí per... —No vaig poder continuar...
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—Error! Vostè està aquí per error, per una clamorosa injustícia i en bon punt la seva família tingui noticies, contractaran un mèdium, faran un recurs a la conselleria i vostè quedarà resucitat en qüestió d’hores. M’equivoco?
—Caram! L’encerta de ple, senyora meva.
—Segur, com sempre... que vol que li digui.
—Pot ajudar-me?
—Te diners?
—Però... aquesta no és una associació sense cap ànim de
lucre?
—Sí, però els diners ajuden exactament igual que amb lucre.
Pel que podia veure les coses no eren tant diferents a aquesta banda.
—Bé, ara no en tinc però si contacto amb la meva dona i ho
puc arreglar tot, podria fer una donació a la seva associació.
—Segur que no la farà, però li tindré en compte la bona
voluntat.
Primer de tot ha d’omplir aquests formularis, signar-los i
després podrà demanar torn per parlar amb els mèdiums voluntaris que vindran divendres vinent. Ells poden contactar
amb els seus familiars...
—Divendres! Però si som dimarts!
—I demà dimecres, aquí si que li dono la raó.
La meva cara segurament va preocupar força la directora
d’aquella associació perquè de sobte va canviar la seva sorneta
sarcàstica per un to molt més comprensiu i conciliador.
—Miri, sense diners no podem accelerar res, prouta sort tenim que els mèdiums acabats de sortir de la facultat de Lleida venen a fer pràctiques a les associacions... Te temps de fer
moltes coses fins divendres. Aprengui la seva nova condició,
les normes, els llocs més adeqüats per anar a menjar o dormir.
Veurà que no es tan dolent com sembla. Tinc una idea —va
continuar—, per què no agafa el tren cap a Tarragona i va a

128

Antoni Pla

veure directament a la seva dona? Penso que un dels darrers
surt a les 21.45, en qualsevol cas, ja serà prou fosc com per que
el revisor no el faci fora.
Això si que va agradar-me. De fet era el que volia fer des del
primer moment.
—Motes gràcies! Vaig a l’estació ara mateix.
—No tingui pressa, te temps... I recordi, no tingui temptacions d’agafar res i sobretot no toqui a ningú. I no perdi el llibre!
Vaig assentir aixecant el braç per mostrar el meu canell enjoiat.
—No pateixi, li ben asseguro que ens tornarem a veure.
Vaig sortir per on havia entrat, però ara vaig fixar-me en que
a sobre d’una mena de mostrador un seguit de bosses de plàstic
negre esperaven ser recollides sota un cartell que deia: Només
una per difunt. Eren una mena de racions de menjar. Vaig dubtar, però com han d’haver suposat, sóc de bon menjar i en vaig
agafar una per si el dia es feia llarg, m’explico?
En aixecar el cap, en agafar la bossa, vaig veure uns lletrerets i
anuncis enganxats en un suro de dimensions considerables. La
majoria eren de bufets de mèdiums, consultors d’ultratomba i
els menys eren d’anuncis de conferències i taules rodones per a
difunts o fantasmes com ens deien en molts cartells. Fins i tot
alguna immobiliària anunciava cases unifamiliars paret amb
paret amb el cementiri d’algun poble de la comarca. Tot i que
a les normes qualsevol feina estava prohibida per a morts, vaig
poder veure algunes ofertes remunerades. “Senyora benplantada busca fantasma per a sessió de possessió esporàdica - es
gratificarà”. Aquesta va ser la que va cridar-me especialment
l’atenció perquè era al que li faltaven més tiretes encunyades
amb el telèfon del mèdium de contacte.
Veuran, senyors i senyores meves, hi havia alguna cosa en
tot plegat que em neguitejava una mica. Si la sentència era de
notificació immediata, com era que la Glòria no havia trucat
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ja a un mèdium d’ofici o privat per tal de contactar amb mi?
Era un tema que em tenia l’ànima compungida i el cor prou
preocupat.
Vaig anar sol quasi bé tot el camí, només una parella de senyores i un home, per la cartera, un comercial, estaven al mateix
vagó on era jo. El revisor va passar un parell de cops però tal i
com sospitava, no va ni fer el gest de mirar en la direcció on era
jo. Vaig pensar que tampoc hi havia gaire diferència en quan era
viu. Vull dir que tampoc tinc el record de que jo mateix estigués
gaire pendent de la gent que em rodejava i dels fantasmes encara menys. No recordo haver-ne vist mai cap...
A Picamoixons va entrar una noia, difunta, però no va ni
mirar-me. No va importar-me gens. No tenia res a dir-li, com he
comentat abans, si fos viva... Tampoc li hagués dit res, per què
fer-ho ara?
A Alcover va pujar un altre fantasma. Va anar directe a la
noia i van enroscar-se en una abraçada-petonejada-toquetejada
d’allò més provocadora. Els estalviaré els detalls, però he de dirlos que aquella parella “ho va fer”, sense cap mania davant de
tothom, allà al mig, entre els primers seients i la plataforma de
la porta, de fet, una estona en un lloc i un ratet a l’altra. Curiosament els passatgers aquest cop si que vaig notar que feien
mirades furtives cap aquell racó, fins i tot vaig notar que em
miraven a mi.
Enseguida vaig traure els papers del jutjat per veure quines
eren les constriccions o prohibicions al respecte. No del fet de
que em miressin, de ho altre, ja m’entenen. No és que jo volgués posar en pràctica res d’allò, però penso que un home com
jo havia d’estar informat, com cal, per si es produïa cap mena
de contingència o necessitat. Al llibre d’instruccions i manual
de comportament no posava res sobre com o quan mantenir
relacions sexuals amb altres membres de la teva “condició”. No
vaig poder evitar fer un gest de “ves per on”.
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Per fi, vaig arribar a Reus.
Quan estava viu jo no era molt de sortir, com a molt anar a
sopar i a fer un gin-tònic. Ja saben, a quarts de dotze a casa. A
on vull anar a parar? Mai m’havia fixat en quanta vida hi havia de nit. I dels “meus”, el doble que dels vius, una passada!
Em preguntava com és que no els havia vist mai.
Fins a casa, des de l’estació, podia tenir més de tres quarts
d’hora caminant. Vaig decidir agafar el BN13. Sabia que l’autobus nocturn tenia parada al meu barri.
En aquest moment, va passar-me una cosa, els vull fer notar que tot i que per a vostès pugui ser un apunt totalment
anecdòtic, jo encara me’n recordo i els ben asseguro que no va
fer-me cap gràcia.
A la parada del bus hi havia unes noies i uns nois molt ben
plantats que feien cua, tots vestits de negre com jo.
Vaig demanar el torn, però la majoria portava auriculars i
per tant vaig estirar la mà per tocar l’espatlla de la noia que
tancava la fila. Va resultar que eren ben vius i membres de no
sé quina mena de tribu urbana que van tots de negre i amb
pintures pàl·lides. La descàrrega va deixar-me plegat quasi
sense sentit. Vaig quedar tant inutilitzat que l’autobús va venir, va carregar a tota la gent, va marxar, va desaparèixer per la
cantonada i jo encara estava bavejant agenollat a terra.
Havia de comentar-ho per que ja era el segon cop que rebia
una descàrrega per incompliment de normes i això volia dir
que, tal i com deien a la normativa post morten, a la tercera
infracció el cop seria per deixar-me totalment inconscient per
un període no inferior a dotze hores. Calia que anés amb més
compte si volia contactar amb la meva dona.
Continuo per on anava.
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Vaig caminar quasi bé una hora abans d’enfilar el meu carrer, per sorpresa meva, no vaig veure ni cotxes de familiars ni
d’amics.
—Potser la Glòria no ha volgut molestar a la gent —vaig
pensar en arribar a la porta—. Potser no li han comunicat encara?
La porta era tancada, era normal. Vaig trucar al timbre. A la
cinquena trucada sense resposta l’única cosa que podia pensar era que la meva dona, colpida per la pena, havia anat a casa
de la seva mare o d’alguna amiga de confiança. Vaig tocar el
timbre un darrer cop.
—Qui hi ha?
Han de creure’m, quasi ploro en sentir la veueta de la meva
dona. Ho havia aconseguit.
Recolzat sobre la porta, acaronant-la, vaig respondre.
—Sóc jo amor meu. He tornat.
—Qui hi ha?
El cor va caure’m de cop als peus. Sí que li havien comunicat.
Tot i que tenia l’imperatiu legal de no veure’m ni sentir-me,
no vaig entendre per que no va obrir-me la porta. Era la meva
vídua i que caram, era el meu aniversari! Podia haver-se saltat
la norma, no?
Per sort la porta de la cuina que donava al jardinet del darrere podia obrir-se fàcilment, sobretot, si sabies on estava amagada la clau.
El bruc va esgarrinxar-me mitja cara quan vaig saltar la tanca del meu pati, però no ho vaig notar gaire, encara la tenia
una mica adormida per efecte de la descàrrega de la parada del
bus.
El nostre jardí no és gaire gran, exactament seixanta-vuit
coma trenta-cinc metres quadrats, suficient per tenir una petita barbacoa d’obra i un bonic racó on sopar quan el temps
ho permet. Bé doncs, sota la jardinera que fa sis sobre la pared
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més llarga, és a dir la que marca el punt mig exacte si tenim en
compte que n’hi ha onze, amaguem una bosseta de zip amb la
clau de la porta de la cuina. Sorpresa; allà no hi era. En pocs
minuts totes les jardineres eren de cap per avall. De sobte vaig
pensar en una possible raó. Al saber la notícia, la Gloria, per
motius obvis de seguretat, ara tota sola, va decidir retirar la
clau de l’amagatall.
Mentre intentava espolsar-me les mans, no deixava de pensar en com de compungida havia d’estar la Gloria. Just un dia
com aquell, el meu aniversari, tot preparat. Un cop dur segur.
De sobte, un crit ofegat va portar-me de nou a la realitat. Venia
de dins de casa. Quan encara estava cavil·lant que era el que havia sentit, un segon i molt preocupant crit va sorgir de l’interior. Per que no es perdin, els diré, que va ser més un “uoooaaa”
que un “aaaah” o “aaaiii”. En qualsevol cas va preocupar-me
força.
Havia de trobar un lloc per on entrar. La finestra del quarto
de bany de la nostra habitació al pis de dalt era la millor opció.
Sempre la deixàvem oberta per tal de ventilar bé i evitar els
excessos d’humitat. No era gaire gran però a bon segur que
hi cabria de sobres. El problema seria escalar un pis per la
reixa on s’emparrava la buguenvíl•lia que decorava una part
important de la façana de la nostra casa aparellada. No tenia
gens clar que aguantés el meu pes. Ho va fer, tot i patir de
valent durant els escassos tres metres d’escalada, la reixa va
aguantar perfectament; de sobres, diria jo. El problema real va
venir al posar el peu sobre la barana del balconet per poder fer
el moviment necessari per encabir-me per la finestra del bany.
Vaig caure a plom des de dalt, sobre la gespa, just al costat de
la mànega. La sensació inicial va ser la de buidor. La de buidor
total d’aire, amb la costalada, les meves costelles van cruixir
i els pulmons van fer per buscar més oxigen tot i ser plens.
Segur que m’entenen. Exhalar o inspirar feia el mateix mal
i el cervell no tenia clar que era el que tocava. Després d’uns
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minuts mirant les estrelles vaig tornar a la càrrega. Aquest cop
ho vaig aconseguir. Ja era dins.
Al passar per davant del mirall del nostre lavabo no vaig
poder evitar veure quin era l’aspecte que tenia. No gaire bo,
per descomptat. Els cabells encrespats per les descàrregues, la
cara esgarrinxada pel bruc de l’entrada i tot jo ple de brosses i
terra per les meves incursions al jardí. Vaig perdre una mica de
moral, em poden creure.
Però bé, el desànim va durar poc, ho vaig canviar per un
estat d’estupefacció barrejat amb desconcert total. En anar a
buscar el pom de la porta per obrir-la i passar a la nostra habitació, aquesta és va obrir de cop colpejant-me de ple sobre l’os
nasal, evidentment, vaig caure de cul i en obrir lentament els
ulls plorosos i separar tremolosament les mans, totes plenes
de sang, vaig veure com una massa enorme tapava tota la llum
del marc de la porta, un senyor de color, de color negre vull dir,
completament nu, va entrar disposat a fer anar la dutxa. Per
molt que obris els ulls intentant entendre la situació, aquella
bèstia de dos metres no desapareixia, ni ell ni allò que li penjava, que per la posició va quedar a pocs centímetres de la meva
cara.
Fins aquell instant, els puc ben assegurar, que sempre havia
pensat que les talles xxl que venien algunes cases de preservatius no eren una altra cosa que un reclam comercial.
Quan aquella cosa i l’home que la portava van entrar a la
dutxa, passant per sobre meu com si fos la tovallola dels peus,
vaig incorporar-me decidit a rescatar la meva dona de sigués
quina sigués la situació en la que es trobés. No hi havia gaire
llum, suficient per veure la Gloria estirada al llit, tant llarga
com ample. La llum tènue va deixar-me veure unes cintes penjades per les làmpades i unes bandes de colors llampants amb
frases que van arribar-me al cor: “Per molts anys amor meu”,
“Per el millor marit del món” i alguna altra que les llàgrimes
no van deixar-me llegir amb facilitat. Al costat del llit una gran
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caixa de cartró, oberta, deixava veure tot un escampall de boletes de porexpan. Al lateral de la caixa les lletres típiques del
handle with care i tot un seguit de frases al•legòriques al contingut, van fer-me comprendre que aquella cosa que s’estava
rentant a la meva dutxa havia arribat allà dins o ho havia fet
veure si més no. Si senyors. Era el meu regal d’aniversari. Poden creure que jo mai havia imaginat que si tenien que regalar-me un detall com aquell seria precisament d’aquella polaritat, més aviat tot el contrari, m’explico, no?
La Glòria portava un desavillé genial tot de puntetes vermelles sobre fons negre i a sota; bé, a sota si hi havia hagut
alguna cosa en algun moment, quan jo la mirava en aquell
instant, no hi havia res.
Segurament per l’emoció del moment, per no entendre
com la Glòria va decidir obrir el regal sense mi, o per que no
vaig poder evitar tocar la meva dona, el següent que recordo
va ser despertar-me boca terrossa sobre la moqueta del meu
dormitori. Les mesures de càstig era evident que no eren cap
broma.
Primer de tot vaig desentumir-me com vaig poder i després
vaig anar a orinar ràpidament. A partir dels 50, dotze hores de
dormir sense anar un o dos cops a alleugerar pressions s’acostuma a pagar car.
Tot era net, polit i endreçat, cap rastre del que vaig veure la
nit anterior. Tenia gana. Però pensar en que podria comunicar-me, per fi, amb la Glòria va restar molta importància a la
sensació que tenia sota les costelles.
Vaig baixar al pis de baix. A la saleta, la meva dona semblava estar esperant-me, asseguda a l’extrem del sofà que teníem
davant de la tele. Estava amb una tassa de roibos de fruits del
bosc al toc de canyella a les mans, vestida amb el seu conjunt
gris d’anar a les reunions de feina. Guapíssima.
—Glòria! —Vaig cridar des de mitja escala.
Cap reacció. Ho vaig repetir. Insistir no va resultar millor.
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De sobte, quan ja havia cridat tres o quatre cops el seu nom,
una veu va sorprendre’m des del sofaret orellut que teníem a un
dels racons de la sala.
—Noto una presència!
La Glòria va fer un esglai i va deixar la tassa fumejant sobre
la tauleta de vidre, evidentment a sobre d’uns estalvis individuals per tal de no deixar cercle.
—Noto una presència senyora Vilà...!
—Està aquí? El pot veure doctor Garriga? El meu marit ha
tornat?...
—Noto alguna cosa...
—“Noto alguna cosa?” —Vaig repetir—. Serà cap de cony
aquest paio, però si estic al seu costat i està mirant-me fixament! —Vaig pensar—. I segurament ho vaig pensar en veu alta
ja que el posat d’aquell senyor va canviar, de cara de fer veure
que feia un esforç a cara de mala llet, en qüestió de segons.
Va anar al costat de la meva dona.
—Agafem-nos les mans. Concentrem-nos. Carles... Carles
Rue... Pots sentir-me... Has tornat entre nosaltres?... Manifestat!
—I es clar que sóc aquí!!! —Quina classe de mèdium era aquell
inútil? De fet, fins i tot la Glòria em mirava de tant en tant.
—Em penso que el seu marit no s’ha llegit els protocols de
manifestació. El noto, però no puc focalitzar-lo...
Molt de mala gana vaig recuperar el llibret d’instruccions
que duia a una de les butxaques de la túnica. Vaig remenar una
mica fins trobar l’epígraf de —Manifestacions amb mèdium
oficial—
• Començar tota manifestació amb la uniformitat reglamentaria.*
. Començar la manifestació amb la frase: “Beatlexus, beatlexus, beatlexus, aquí estic per que he arribat”
• Acabar la manifestació amb la frase: “Gràcies benvolgut mèdium per la teva generositat infinita, ja no hi sóc per que he
marxat”.
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* Preguntes freqüents:
El barret és uniformitat reglamentaria? .- SÍ
Entenc que posar els ulls com a plats va ser el que va fer
somriure al tòtila del mèdium aquell.
Quant de mal havia fet el consum de drogues toves durant
la joventut de la generació que ara ens administra, senyors
meus... Continuo.
No tenia ni idea d’on podia estar el maleït barret, però per
sort, mentre gemegava i girava sobre mi mateix queixant-me
de la mala sort que m’acompanyava, vaig veure’l, estava al jardí. Encara estava sobre la gespa, just en el lloc on la forma de
tiges xafades pel meu cos, estampat la nit anterior, encara era
evident.
En pocs segons em trobava recitant la ridícula frase de rigor.
El Doctor Garriga va traure un petit comandament, com
els de les portes dels aparcaments i el va deixar sobre la taula.
—Senyor Rue! Senyor Rue! Noto la seva presència. Respongui amb un Sí o amb un No!
Vol manifestar-se davant nostre?
—Si, collons es clar que sí
—Senyor Rue! Respongui sí o no... Només Sí o No...
Vol manifestar-se davant nostre?
Per un moment vaig pensar en dormir 12 hores més. Si agafava suficient empenta, encara que la polsera em deixés sense
sentit, segur que saltant amb els peus per davant en la seva
direcció alguna cosa li faria... Per sort sóc un home de seny i
vaig limitar-me molt.
—SÍ
La Glòria va fer un esglai al sofà.
—Senyor Rue, entén que qualsevol maltracte al mèdium
oficiant serà considerat com a transgressió molt greu i que la
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conseqüència seria deixar-lo sense possibilitat de representació
legal durant un període no inferior a vint i quatre mesos?
Vaig pensar que potser aquell paio podia llegir una mica el
pensament.
—SÍ —vaig dir rotudament.
—Senyor Rue —va dir mentre premia un botonet del comandament—, pel poder que m’ha estat conferit li permeto que es
manifesti en aquesta sala.
La polsera va fer una petita vibració, els leds van tornar-se
blaus i tots tres varem mirar-nos sense dir res durant uns segons.
—Puc? —Va dir la meva dona mirant al doctor Garriga.
—Faci senyora —digué el mèdium.
La Glòria va saltar als meus braços.
—Oh! Amor meu, què has fet? No puc entendre... Necessites
una dutxa.
Com sempre, per a la meva dona les coses importants no
han de deixar de banda les necessàries.
—Carinyo... No he fet res, tot ha estat un parany! Ahir mateix t’ho volia explicar...
—Ahir? Vas venir ahir?
Per les mirades que va fer-me i per com girava els ulls en
direcció al doctor, vaig veure clar que no volia anar per aquell
camí.
—Bé, sí. Però vaig adormir-me en arribar. Ja saps el cansament, la fatiga i els nervis per tot plegat...
—Rei meu, si hagués sabut que vindries, hagués avisat al
doctor Garriga molt abans...
Senyories, en realitat no sabia que pensar, però el realment
important era coordinar els següents moviments i no pensar
en el passat. Ja s’encarregaria el meu subconscient de no ferme oblidar mai el que vaig veure la nit anterior. Així que vaig
prendre la iniciativa.
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—Princesa, et juro pels nostres fills que no hi tinc res a veure
en tot el que ha passat, quan vulguis t’ho explico tot.
El Mèdium va interrompre’m.
—Quan ella vulgui i sempre que jo hi sigui al davant, Ha
llegit les normes, no?
—Parlem del recurs, si us plau —li vaig dir.
—El meu bufet ha llegit el plec de la sentència i l’atestat dels
mossos. Francament ho tenim molt pelut. D’entrada estem en
un cas amb recurs de primera denegat per sentència. Sap el que
vol dir això?
—No.
—Doncs que hem de saltar-nos el jutjat de Les Borges i anar
directament al negociat de la conselleria a demanar una revisió
del cas. Esperar que ens donin vist i plau i ens assignin un nou
tribunal —va fer una pausa ridículament dramàtica—. Això pot
ser llarg.
—Els diners no són problema —digué la Gloria.
—Ja que treu el tema, li deixaré aquí l’informe econòmic de
les previsions a tenir en compte. Si fa no fa, un any de minuta.
—Un any!
—Bé, potser dos...
—Dos anys? —Varem dir simultàniament la Glòria i jo.
—Amb molta sort pot ser menys. Han de pensar que el sol
fet de posar el recurs a la conselleria ja suposarà esperar al
menys sis mesos per que sigui considerat. Tres mesos més per
que pugui entrar en una nova adjudicació jurisdiccional i finalment en pic un jutge accepti de nou el cas, dependrà única i exclusivament de la seva bona voluntat i predisposició el
temps que vulgui fer-lo esperar. Em poden creure, al menys
tretze catorze mesos.
Vaig quedar-me desfet, molt desanimat. Que podria fer tot
aquell temps? La Glòria va semblar molt més sencera i no va
vacil·lar ni un segon, va traure la seva vena de funcionaria eficient i va agafar les regnes. Mentre jo em deixava caure en el
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desconsol del que representava tot plegat, perdre la feina, la
família i sobretot la dona, al menys des del punt de vista en
que es poden entendre totes aquestes coses si estàs viu, ella va
resoldre de manera endreçada els dubtes més importants.
La veritat és que no sé quan de temps varem estar parlant
amb el doctor Garriga, però quan vaig tornar a la dura realitat
la meva dona ja tenia clar si podia quedar-me a casa, quina
mena de serveis a la comunitat estava obligat a fer per tal de
mantenir actiu el seu dret a pensió de viudetat i tot el seguit de
coses que podrien fer que tot plegat fos suportable. L’esdevenir
va ser inexorable.
I aquí estic.
Al final del meu al•legat m’agradaria comentar el que el meu
mèdium, i ja bon amic, el Doctor Garriga m’ha aconsellat que
els faci palesa. Es tracta de la relació de serveis a la comunitat
que he realitzat i que han consistit en divuit mesos de servei al
cementiri municipal de Reus, dotze mesos al tanatori Aurum
de Tarragona, vuit mesos de servei voluntari a l’associació
de morts vivents de Vilaseca “el calçot eixerit” i finalment
vint mesos de vigilant de zona blava també per l’Ajuntament
de Tarragona i evidentment en cap dels anteriors casos amb
retribució alguna.
Com a súplica final voldria demanar la seva benevolència i
si serveix de res donar-los, com he fet en els anteriors tres recursos, la meva paraula de que sóc del tot innocent. En aquests
quasi cinc anys he complert escrupolosament totes les normes,
la meva vida familiar i íntima ha estat en tot moment supervisada legalment pel bufet d’ultratomba Garriga i associats que
en poden donar fe de tot el que els dic.
Si us plau, no està malament ser mort, però fer de viu és
molt més agradable. Els prego que tinguin molt en compte
aquest recurs, és el quart i segons la llei no tindria dret a un
cinquè fins d’aquí a tres anys.
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Gràcies benvolguts mèdiums del jurat per la seva generositat infinita, ja no hi sóc per que he marxat.
El silenci va fer-se a la sala, un silenci que en Carles va interpretar com un bon senyal.
—Potser aquest cop s’ho estan pensant —va intuir.
Però quan va girar-se per tornar al seu seient i va veure al padrí de noses dels seus fills, assessor matrimonial/conjugal i mèdium per contracte, en Josep Garriga, agafant-se el cap amb les
dues mans i fent que no, el cor se li va girar del rebés. Va haver
d’empassar saliva i agafar-se fort el respatller de la cadira que
tenia més propera quan un membre del jurat va dir:
—Noto com una presència...
I un altre va dir:
—Sí, però potser El condemnat no recorda els protocols correctes per manifestar-se...
En Carles va obrir molt els ulls i va girar-se de cop i mentre l’ordenança de torn deia allò de —S’aixeca la sessió, propera convocatòria d’aquí a trenta-sis mesos naturals —va cridar
amb totes les seves forces.
—MERDA!! BEATLEXUS,
BEATLEXUS,
BEATLEXUS...

Π
Els caragols de la iaia
Un plat dels de sempre. No és difícil, no és gaire complicat,
la versió que vos donaré no requereix grans habilitats tècniques. Però si no fem cada pas amb l’amor necessari, si oblidem
d’estar al cas en cada fase de la preparació, al final no gaudirem com cal del que sempre ha de ser una bona cargolada. Una
festa de sabors intensos i un no parar de menjar i xerrar
Ingredients:
Dono per fet que els caragols els tenim nets i bullits, preparats per cuinar. Cada casa té la seva manera de fer aquest preliminar i no m’atreviré pas a dir quina és la millor combinació
d’aigües, despumacions o espècies a utilitzar.
Caragols de la Iaia amb tomàquet:
1 kilogram de caragols
1,5 kilograms de tomàquets de pera madurs
1 ceba gran
3 o 4 dents d’all
2 o 3 “bitxos” (caiena) - (el picant a gust, recomano mesura
per no perdre la resta d’aromes)
Si teniu oportunitat de posar-los en fresc, en qualsevol versió, verd, vermell o groc, millor, tot i que aportarà unes aromes
diferents al plat, ni millors ni pitjors, diferents.

142

Antoni Pla

Mitja culleradeta d’alfàbrega (6-7 fulletes en fresc)
Mitja culleradeta de farigola
Mitja culleradeta de comí torrat
6/7 avellanes torrades
Sal, pebre negre
125 grams de pernil salat en daus
125 grams de panxeta fumada sense la crosta i tallada en
tires de mig centímetre aproximadament.
100 grams de xoriç curat picant en daus petits
200 grams de carn picada (picada al gust en una o dues passades de màquina com a molt). 50% Vedella, 50% Porc.
1 got de vi de Batea/Conyac (o qualsevol altre d’alt grau alcohòlic)
Preparació:
Barrejar la carn picada amb la farigola, alfàbrega, una mica
de pebre i el polsim de comí torrat, reservar embolicant la pilota amb paper film.
Preparem el sofregit, ratllem tot el tomàquet i la ceba i comencem a coure en una paellera de cul d’acer gruixut amb un
generós raig d’oli d’oliva, als cinc minuts afegirem culleradeta
de sal i una de sucre i en pic la cocció sigui homogènia hi afegirem els bitxos o els pebrots de caiena, en el primer cas, si es
tracta de bitxos secs, al menys un ha de ser trencat i en cas de
ser frescos tasteu-los primer hi ha cops que són com l’infern i
d’altres que tot just aromatitzen (al vostre gust).
El sofregit ha d’acaronar-se a foc molt lent durant mitja
hora llarga. Durant aquest temps picarem els alls de manera
molt fina i en el morter prepararem una picada amb les avellanes.
En una paella a banda sobtarem la carn picada i els alls. Un
cop daurat hi afegirem un cullerot del sofregit per desglaçar
i ho retornaren a la cassola o paellera on el sofregit continua
fent-se.
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Passada la primera mitja hora afegirem les espècies i rehidratarem el conjunt si cal (aigua o brou). En cinc minuts afegim els embotits, avellanes i tot remenant homogeneïtzarem
el sofregit.
Passats entre els 45/50 minuts entrem el nostres protagonistes a la cassola, afegim el got de vi i remenem i pugem a foc
mitjà durant cinc minuts, passat els quals controlem que tots
els caragols estan submergits (corregir amb brou o vi) i baixem
el foc al mínim, tapem cassola i la tindrem vint minuts fent
“xup-xup”.
Destapar i mantenir la cocció per tal d’evaporar. Si el foc ha
estat massa alt, rehidratar. En cinc minuts serà llest.
Apagar el foc i deixar reposar.
Aquest plat demana poder beure i per tant recomano optar
per la cervesa, la que més vos agradi però força freda.
Mentre els caragols reposen podeu servir unes patates de
xurrer amanides amb una salsa espinaler casolana o un on raig
de llimona i un polsim de pebre.
A gaudir!!!
Ho estic escrivint i pràcticament puc sentir l’oloreta...

SANEJAMENT
Hamburguesa amb patates

En Narcís era un professional com pocs. Els motius del seu
reconeixement entre companys i competidors eren diversos.
Però potser el més significatiu era que mai, sota cap circumstància, denegava una operació. Fos quina fos la dificultat, la
distància o el problema, en Narcís completaria l’objectiu.
Aquell dissabte estava un pèl més cansat que de costum.
Com cada dia de descans, havia anat a la piscina municipal per
complir amb el seu entrenament habitual: estiraments múltiples, les flexions de costum i quatre mil metres estils en series
de cinc-cents. Per a ell, estar en forma era una filosofia de vida.
El seu ofici també requeria un estat físic òptim i en més d’una
ocasió aquest fet li havia salvat la vida.
Quan feia la paradeta dels tres mil va mirar l’enorme rellotge del poliesportiu i va consultar el seu de canell. Com de costum, tot correcte. El de la piscina s’endarreria els dos minuts i
mig de sempre.
Eren dos quarts de vuit. Si accelerava una mica el ritme, acabaria les sèries amb temps de sobres per anar a prendre una
beguda isotònica amb els companys i amb temps, també, per
passar pel Veritas a buscar uns brots de soja i fer una bona
amanida per sopar. Arribaria a casa prou abans del toc de queda.
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Ja feia una dècada que les Nacions Unides i l’Organització
Mundial de la Salut havien arribat a la conclusió que qualsevol altre mesura era inútil. Ho havien provat tot, i recloure la
població a partir de la posta de sol va resultar la més efectiva.
També la més barata. El toc de queda -recloure a la població a
casa seva- era el millor.
“The infection”, així va anomenar-se el mal que en poc més
d’un parell d’anys va infectar un trenta per cent de la població
sobre la superfície total del planeta. De la resta, només un cinquanta per cent podien considerar-se immunes; el restant eren
els qui gràcies a la seva prudència i bones pràctiques havien
aconseguit mantenir-se sense infecció.
Els científics i a la llarga els governs de tots els racons del
món van dedicar recursos i empeny a buscar una explicació
a la inutilitat absoluta de qualsevol fàrmac experimentat. Ni
tan sols els tractaments pal·liatius aconseguiren res; va ser un
desastre. No hi havia cap explicació possible que tingués una
raó científica prou consistent com per ni tant sols endevinar
què passava.
El fet era que a les poques hores després de rebre el darrer
raig de sol, una part important dels habitants del planeta patien una mutació de conducta, del tot inexplicable, que els alterava fins i tot físicament. Pèrdua cognitiva important de les
funcions racionals secundàries associades a l’aprenentatge, la
parla, la utilització d’estris complexos i també altres aspectes
d’efecte més fisiològic, com la vigília absoluta, una sensibilitat
intensa a les llums fortes, un augment inexplicable del sentit
de l’olfacte, una duplicació del ritme de batecs cardíacs i -el
pitjor dels símptomes- un canibalisme desfermat.
Pocs segons després de la sortida del sol, tots els efectes revertien i l’infectat queia en un estat d’inconsciència durant almenys dues hores, passades les quals l’individu no recordava
res més que petites traces del que hagués pogut passar -exactament com quan mig recordes el que has somiat. Un malson.
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Després tornaven a la seva activitat normal: anar als seus
llocs de treball, anar al súper, recollir els nens d’escola...
Però a la llarga va ser desaconsellable la seva reinserció total
a la societat: un embús de trànsit a la sortida del col·legi en
els foscos dies d’hivern o una avaria en les línies de transport
públic van suposar més d’un drama a les principals ciutats.
Per això el trenta per cent de la població mundial va passar a
ser pensionistes vitalicis i se’ls va prohibir agafar cap transport
públic a partir de les tres de la tarda.
—Hola Mònica, bona tarda —va saludar en Narcís a la caixera del Veritas. Sempre ho feia, afable i sincer—. Com va la cosa?
—Ja veus, aquí com sempre. Esperant que vinguis a saludar-me —va fer amb el millor dels seus somriures.
—Això li dius a tots —va respondre en Narcís amb molta
educació.
—No has vist els paquets de tofu? Estan d’oferta! És un dos
per un. Segur que no en vols?
—Ostres no m’hi he fixat, ja tinc excusa per venir a saludar-te dilluns —va traure una bosseta plegable de la butxaca de
la seva jaqueta i hi va ficar les bosses de brots frescos que havia
triat per sopar—. Passa-ho bé, Mònica!
—Fins dilluns, Narcís. Següent!
Just quan sortia de la botiga, pels altaveus del centre comercial, als aparells de ràdio i televisió sonava el senyal acústic que
advertia a la població que en 40 minuts el toc de queda es faria
efectiu. Les batalles per la reconciliació horària feina/família i
les pugnes pels horaris comercials van acabar-se, per decret, a
partir de les vint o vint-i-una hores. Depenent del lloc del món
on estiguessis, tot es tancava.
És veritat que una altra mena de negoci va sorgir de tot
això. La pernoctació per causa major, per exemple. Com els
centres comercials i grans botigues es veien obligats a tancar
obligatòriament, el que van fer va ser obrir hotels o si més
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no el que anomenaven departaments de pernoctació dins la
mateixa instal·lació. A la llarga els governs van haver de regular
els preus per estandarditzar-los, ja que els abusos no van trigar
a produir-se i amb l’excusa de salvar-te la vida podien fer-te
pagar autèntiques fortunes per passar la nit dins un restaurant
o dormir al supermercat.
Les amanides de brots, ben preparades i acompanyades
d’algun fruit sec, anaven perfecte per portar una dieta sana i
equilibrada. Si a més a més hi afegim un bon tall de llevats
transformats amb forma i gust d’empanada de peix, el conjunt
s’arrodonia completament. El sopar d’en Narcís tenia una pinta excel·lent.
Al seure a taula va veure que la llumeta del seu portàtil de
feina feia pampallugues. Va estar temptat d’anar a mirar però
va continuar amb el seu sopar tot apujant la música del seu
reproductor amb els comandaments integrats a la taula. Sonava una versió remasteritzada de la suite número dos de J. S.
Bach, ‘Minuet and Badinerie’. En Narcís era molt de Bach. Un
company li va dir un cop que quan arribés a comprendre mínimament Bach la resta de compositors li semblarien aprenents.
La llum continuava fent pampallugues. En Narcís va
mantenir-se fort. La seva norma era: res de mòbil o qualsevol altra màquina interactiva a taula: mai menjant
i de cap manera si enraonaves amb una altra persona.
De tant en tant feia la reflexió de com de bé anirien les coses en
aquest món si una norma tan senzilla com aquesta s’imposés
a totes les llars.
De postres va menjar una gelatina de maduixa. Proteïna
pura. El concert de Branderburg número 3, primer moviment,
va ser el següent tema. Les llumetes del portàtil no cessaven.
Meticulosament va portar els plats a la cuina, els va endreçar
dins el rentavaixella i amb la mateixa cerimònia de cada vespre
va començar a preparar la seva infusió detox, cua de cavall,
menta, regalèssia i anís estrellat verd en les mesures secretes
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de l’herborista de la cantonada. Infusió a noranta-cinc graus
durant 4 minuts exactes. La combinació no era gaire bona al
paladar però, d’ençà que la feia, notava que la seva pell estava
magnífica, senyal que el fetge sí que ho agraïa.
Amb la tassa fumejant i agafada a les mans va anar a la saleta -de fet era la continuació del menjador- i va seure amb tota
la comoditat que li va permetre el fet de sostenir la tassa d’herbes.
—Ordinador, bona nit.
—Narcís Baiget, bona nit.
—Projectar a pantalla sala. Mirar correus.
—Mostrant per ordre de prioritat i data.
Mentre el projector de la sala mostrava la imatge de la interfície del seu client de correu electrònic, en Narcís va acomodar-se a la chaise longue mentre feia xucladetes sorolloses a la
tassa.
El servidor de correu va començar.
—Bon vespre, Narcís. Què vols llegir primer?
—Feina urgent.
—Per prioritat de “la companyia” o per ordre d’arribada?
“La companyia” era com s’anomenava l’empresa que derivava les feines complicades als agents externs.
—Siguem justos. Per arribada.
A la paret just enfront del sofà va projectar-se el primer dels
correus electrònics. El va llegir atentament. Era una feina sorpresa -no hi havia dades suficients ni cap pista. Però era evident que fins que no s’eliminés el problema el client no podria
continuar les seves activitats quotidianes. En realitat aquest
era un fet característic de les missions que arribaven als professionals externs com ell: quasi totes tenien el caràcter d’urgent,
totes eren prioritàries, totes tenien un problema a “eliminar”.
En aquest cas el que va convèncer en Narcís de treballar aquella nit va ser el final del correu. “...molts nens implicats. Signat:
Anna Ruiz, una mare preocupada -REF:ARPrincep339”
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En Narcís va dir amb veu clara “acceptar missió” i la resta de
missatges van passar a ser etiquetats per llegir més tard.
Com no podia ser de cap altra manera, va deixar el got esbandit dins el rentavaixella i un cop escombrada la cuina va
dirigir-se cap a la seva “habitació de feina”.
La porta blindada estava flanquejada per dos controls numèrics on en Narcís va marcar els corresponents passwords.
—Bona nit, agent Baiget —va ressonar una veu mentre els
LEDs de l’habitació s’encenien de manera gradual.
—Sortida de reconeixement. Material bàsic.
—ARP#princep339, en cua. Equipament recomanat per
aquesta nit marcat en blau.
En Narcís va despullar-se cerimoniosament i va obligar-se
a realitzar les seves funcions fisiològiques d’evacuació tot i no
tenir-ne gaires ganes. Sabia que hi havia companys que preferien sondar-se si preveien un desplaçament llarg, però a ell no li
agradava gens; i donat el cas preferia fer-se-ho a sobre si calia.
Va aplicar-se una capa generosa de vaselina per sobre de les articulacions, aixelles i engonals. Finalment va acostar-se als penjadors i prestatges, on un LED blau marcava les recomanacions.
Primer de tot va posar-se les malles tèrmiques.
—Vestit amb tefló?!
—Sí agent, ahir varen abatre un transport dels mossos d’esquadra. Tot l’equipament va ser sostret. Cal ser previsors.
—Entenc...
El vestit de neoprè revestit amb plaques de tefló reforçat i el
casc amb visor enfosquit li donaven un aspecte molt proper al
d’un pilot de motos futuristes. Botes amb genolleres acoblades i
una motxilla, també blindada, adherida magnèticament a la seva
esquena. A una banda de la cintura una pistola reglamentaria
Glock 23; a l’altra un seguit de tàsers de diferents formes i
mides; a la cama un ganivet també tàser; a les botes i els guants
diferents gadgets de defensa personal perfectament camuflats.
Finalment el casc amb càmera integrada i visor nocturn
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connectat a l’ordinador de casa. En resum, l’equipament bàsic
de reconeixement de tots els agents independents. La cerimònia
de vestir-se va durar uns quants minuts.
—Hora de sortida per cas ARP#princep339, 21:16
—Bona sort, agent Baiget.
Una hora i quart després del toc de queda ja estava treballant. Un professional com cal, sens dubte.
Al replà de l’escala va trobar-se amb la senyora Josefina, una
veïna encantadora que sempre tenia un comentari amable per
a tothom.
—Tornes a sortir, nen? No hauries de fer-ho al matí?
—La feina és la feina, senyora Josefina. Baixant les escombraries, no? Deixi’m a mi, ja li baixo jo, no pateixi...
—Gràcies, fill... així no agafo fred, que a la meva edat un refredat és un incordi...
—De res. Au va, doni’m i passi cap a casa.
—Que Déu t’ho pagui, nen... Adéu i vés amb compte...
En Narcís va agafar la bossa de residus orgànics i els dos
brics que duia la senyora Josefina i va clicar el soterrani segon.
Allà tenien els contenidors aspiradors del servei municipal d’escombraries.
Mentre pujava de nou cap al vestíbul va carregar el punt de
destí a la visera del seu casc.
—Destí, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, carrer Príncep de
Bergara 339. Anna Ruiz Puigdemont.
Ell sortia del barri de Sants a Barcelona, però ja tocant a
L’Hospitalet, a Collblanc. Tenint en compte que qualsevol vehicle estava prohibit -excepte els de la policia, és clar- l’ordinador
va donar-li el temps estimat d’arribada sense obstacles. Trenta-cinc minuts a pas lleuger. Ell signaria un parell d’hores[??]
A la porta el vigilant nocturn el va saludar. Els edificis que
s’ho van poder permetre van contractar servei de vigilància
nocturna per garantir que els accessos estaven sempre tancats
i cap infectat s’hi amagava dins. També era l’encarregat de

152

Antoni Pla

tancar per fora les portes dels apartaments de l’edifici on hi
havia censat un infectat. Els edificis sense vigilant eren una
trampa mortal.
—No em digui que avui també ha de sortir, senyor Baiget...
—Feina, Nacho, feina...
—Avui la cosa està tranquil·la, però vagi amb compte.
—Ho faré. Obre, si us plau.
En Nacho va acompanyar en Narcís i va obrir les dues portes que separaven vestíbul i carrer, assegurant-se que sempre
almenys una romangués tancada.
Tal com havia dit en Nacho, no es veia a ningú. Va fer un
sospir, va posar en marxa el seu cronòmetre de canell i va començar a córrer en direcció a L’Hospitalet.
En un parell de minuts va arribar a San Ramon i va amagar-se darrere d’uns contenidors. A la dreta, el camp del Barça;
a l’esquerra, el carrer Riera Blanca, la frontera amb L’Hospitalet. Un soroll familiar va fer que adoptés una actitud de precaució. Va manipular el seu rellotge i sobre la visera va tenir
una visió tèrmica de les proximitats. Tres personatges estaven
bolcats sobre un quart just a la cantonada.
Sabia perfectament el que era: un despistat que ja no tornaria a patir cap oblit.
En direcció contraria, cap al Camp Nou, el que es reflectia era una autèntica congregació. Desenes d’ells es movien en
aquella direcció.
Molt millor jugar-se-la amb aquests tres. Va apagar tots els
sensors, va sortir de darrere els contenidors i es va preparar per
a un esprint. Va passar com una exhalació pel costat d’aquella
gent, una ombra negre a tota velocitat i quasi sense fer cap soroll. Quan els infectats van aixecar el cap, en Narcís ja estava a
més de 20 metres d’ells. En realitat no van fer cap gest d’aturar
el que estaven fent. Devoraven les cames d’un home jove. No
feia molt que l’havien matat, encara tenia les orelles a lloc. Solia ser el primer que es menjaven.
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No volia esgotar-se o gastar gaires recursos si no calia, així
que no va mantenir l’esforç màxim gaire temps. En una de les
cantonades del mercat de Collblanc va aturar-se. “Perfecte, ben
resolt”, va pensar.
Els edificis de més de cinquanta veïns podien plantejar-se
posar fins i tot il·luminació amb càrrega de “llum dia” d’un mínim de cinc-mil cinc-cents graus Kelvin i una petita franja d’ultraviolats. Amb això, en principi, podien mantenir els infectats
lluny de la seva porta. Però no era el cas de Collblanc; els edificis
eren petits -de fet molt pocs tenien guàrdia nocturna. L’entorn,
doncs, era molt fosc, de negra nit.
Va tornar a posar en marxa els sensors i el visor de nit. Molt
es temia que a partir d’aquell moment no estaria gaire estona
sol. Va començar a caminar amb molta cura de no fer soroll i
buscant els punts més foscos del camí. Tot de negre i sobre negre en Narcís era poc més que una taca, una ombra.
En girar pel carrer Progrés va haver d’aturar-se un altre cop.
Hi havia un grup nombrós d’infectats. Com era possible que
el sensor tèrmic o la localització del seu gps no el previngués
d’allò? Ell era sota l’ombra protectora de l’edifici, arrapat a la
paret com si aquesta hagués de caure. No va moure ni un múscul. No eren gaire lluny, potser quinze metres. Era impossible
que el veiessin.
De sobte un parell d’aquells individus va girar-se i van aixecar el cap. Ensumàvem l’aire. No podia ser: el neoprè, el tefló,
la vaselina... no podien olorar-lo, estava segur. L’escàner tèrmic
no funcionava bé. Era evident que el visor nocturn sí, però la
lluentor de la tecnologia es reflectiria a la seva cara, el delataria.
Calia apagar-ho tot.
No va sentir por -feia anys que no en tenia-, però va sentir tensió muscular, acceleració cardíaca i escalfor a les mans.
L’adrenalina el preparava per lluitar. De cap manera volia utilitzar la pistola. No li agradava gens. Com agent tenia permís
especial per sortir després del toc de queda, i com a cos especial
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també per matar si la situació era extrema o de perill mortal.
Un privilegi que compartia amb el personal sanitari i els cossos de seguretat. La llei defensava l’infectat com una víctima,
un malalt. Si no el podíem controlar, no era problema del caníbal en cap cas. En Narcís creia en això.
Va comptar amb calma: onze homes, dues dones i dos nens
de no més de dotze o tretze anys. En total quinze objectius
potencials.
Les mans van lliscar fins a agafar un tàser de contacte. El
va acomodar a la seva mà esquerra. Amb la dreta va fer despendre un shuriken de la canellera que protegia el braç. El va
fer volar.
L’estrella metàl·lica va impactar amb molta força contra el
senyal de trànsit que tenia a uns quinze metres en la direcció
oposada a on era aquella gent. El soroll va ser de gong sord,
més que suficient.
L’objectiu era fer-los passar davant d’ell i que la sort i la
perfecció del seu vestit aconseguís que no el veiessin. Efectivament un bon grapat, majoritàriament els homes més joves,
van saltar com gats en aquella direcció. La resta també va reaccionar i es van començar a moure. Els primers van passar a
menys de dos metres d’ell. La suor li queia pel mig de l’esquena, les gotes lliscaven i li feien pessigolles a l’únic lloc on el
vestit no li feia un contacte total, tot resseguint la columna
vertebral a l’alçada dels ronyons. Eren ràpids, especialment els
joves. Tots van passar. Èxit total, cap víctima i el camí lliure.
Va sortir del seu amagatall amb serenor, com en càmera
lenta, arrapat a la paret. Trenta metres, quaranta; la cantonada era a poques passes. Va girar-se: ningú. Activà de nou el visor nocturn. Amb un gest sobre el rellotge un mapa va sorgir
sobre el visor. “Baixaré pel carrer Mas i un cop passi la via del
tren remuntaré per Tarradellas, és el més obert”, va pensar.
Collblanc no deixa de ser un turó i per tant un cop superada la part alta del barri, l’esperava una llarga baixada cap a la
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Torrassa, un pas intermedi cap als districtes del centre de la
ciutat, el seu objectiu final.
—Test d’escàner tèrmic.
A la pantalla va aparèixer un banner emergent. “Malfunction
- Non-operational hardware”. Quin bon moment per patir una
fallada mecànica!
Ja hi era, el capdamunt del carrer. Ara tot seria baixada. Havia desitjat tenir sort, però tanta calma el posava nerviós. Començà a caminar de nou. De sobte uns crits el van aturar.
—Noooo...! Si us plau...!
No era la seva missió, i tenia el temps comptat. Va parar.
—Noooo! Ajudeu-me...!
Va poder molt més la seva etapa de bomber i de vocació al
servei públic que qualsevol altra cosa. D’un salt va pujar sobre
el sostre d’un cotxe aparcat. Va escoltar i va obrir bé els ulls.
A l’esquerra. Dins aquell pati. El crit havia sortit d’allà. Es
tractava d’un petit carreró entre edificis, fosc i humit. Segurament en Narcís no hi entraria ni de dia.
Al fons, sota una penosa llum d’emergència, un grup de tres
o quatre noctàmbuls assetjaven algú.
Tàsers en mà en Narcís comença un trot en aquella direcció.
Tot just a tres passes va cridar.
—Eh!
Dos o tres van girar-se i mig segon després rebien els elèctrodes dels tàsers al ben mig del pit. Van caure en un compulsiu ball espasmòdic. En Narcís disparà els tàsers de llançament
i agafà els de contacte mentre feia un salt per superar les seves
dues primeres víctimes. Coll al primer, plena cara al segon. Van
caure desplomats sense sentit.
—No em facis mal! No em facis mal!
Una noia de pell molt daurada i cabells negres com la nit estava agenollada a terra amb una motxilla i un grapat de llibres
escampats al seu voltant.
—No pateixi, senyoreta, no li’n faré cap de mal.
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En Narcís va estirar la mà per ajudar-la a incorporar-se i en
el mateix instant la noia va obrir molt els ulls.
Una pesada barra de ferro colpejà en Narcís al ben mig del
casc. No la va veure venir, ni la segona arremesa que quasi li
trenca la clavícula i encara menys la tercera, que li va trencar
un parell de costelles. Aquest tercer impacte va ser tan fort
que el va fer rodar un parell de metres i xocar contra la paret.
El casc va sortir rodant amb una important escletxa a la part
posterior. Aquell tros de plàstic li havia salvat la vida.
Per sort era un agent molt preparat. Perill mortal, ús de
glock autoritzat. Genoll, genoll, espatlla, espatlla; quatre trets,
quatre individus estirats a terra gemegant. Guardà la pistola i
s’aixecà fent prou esforços per poder concentrar-se en respirar
sense dolor. No era greu: eren costelles baixes i sense fractura
total. El tefló va amortir del tot l’impacte repartint la força
del cop. La noia continuava de genolls, immòbil. Clarament
estava en estat de xoc.
—Com es diu, senyoreta?
—Sethoré
—Setho...
—Estrella, els meus pares són iranians. Sethoré vol dir estrella en persa.
—Oh! Perfecte, senyoreta Sethoré. Què fa vostè aquí, no sap
el perill que corre?
—Sí, és clar. Ho sé, ho sé; tornava de la universitat, però el
meu ciclomotor ha fallat i no he pogut arribar a casa... els pares han intentat venir a buscar-me però no ho han aconseguit
a temps... Ajudi’m, si us plau!
—On viu vostè? Em permet?
En Narcís va treure un petit artefacte, molt semblant als
controladors de sucre dels diabètics. La noia va estirar la mà de
manera quasi automàtica.
—Eeeh... Al carrer Terra Baixa, aquí prop...
—Conec el lloc. No és gaire lluny.
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La petita agulla va punxar el dit i un LED verd va activar-se.
No era una infectada. Tot i això, alguna cosa no li quadrava a
en Narcís... el carrer Terra baixa estava a menys de 15 minuts
d’allà i ara eren al capdamunt del carrer Mas; tot era baixada.
En un carrer de baixada, per què aturar una moto si el que et
jugues és la vida?
El que era innegable és que ella no estava infectada i per
tant fos o no veritat el que deia respecte al seu destí o del seu
origen, allà no era una altra cosa que pinso fresc i llest per servir. Igual que ell, de fet.
—Truca’ls, digues que ara baixem, que estàs bé.
—M’han trencat el mòbil...
—Utilitza el meu —va girar-se cap al casc—. Oh, merda.
L’emissor estava fet miques, segurament tot el sistema electrònic estaria espatllat.
—Pots caminar?
—Sí
—Anem... No et separis de mi.
—Segur que no ho faré...
En Narcís va recollir els tàsers de terra i va canviar les bateries. Per un moment va passar-li pel cap donar un tàser de
contacte a la noia, però el seu instint va fer que els guardés
allà on tocava. Els pobres infectats no deixaven de gemegar i
cridar. Si no sortien ràpidament d’allà ho tindrien magre per
sobreviure. La sang crida a la sang. Mentre sortejava el darrer home caigut, va fixar-se en una cosa que no li va agradar
gens. L’home que l’havia colpejat amb la barra de ferro i que
ara estava estirat a terra amb un genoll desfet no tenia orelles.
Estaven menjant-se entre ells...
Van començar a caminar carrer Mas avall. La noia al costat,
a poc més d’un metre d’en Narcís. El camí era fosc, més del
normal. El soroll d’alguna tele de lluny, una música ofegada
o els crits d’una parella discutint. “On són els infectats?” es
preguntava en Narcís a cada passa.
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El fred era important. Gener havia estat prou generós però
febrer havia començat sense cap pietat.
El casc no funcionava però almenys com a protecció faria la
feina. A més a més, reparar-lo sortiria més econòmic que substituir-lo. Va cordar-se’l i va retirar la visera; ja no li servia de res.
—Estàs bé?
—Sí. Volia dir-te que... Moltes gràcies... No sé com...
—No pateixis, mirem de sortir d’aquí. El que no entenc és
com... Bé, tant fa. No parem.
A mitja baixada en Narcís va aturar-se. Dos carrers sense
gent, podia ser; tres, una fantàstica casualitat; quatre, no era
normal. Els infectats feien pentinats del seu barri, sortien de
cacera com ho feien la majoria de carnívors. Recorrien el seu
territori en una direcció i després hi tornaven; repetien l’operació un cop rere altre. Era difícil que entressin en territori d’un
altre grup a no ser que estiguessin francament desesperats.
El govern obligava als familiars a donar menjar abundosament a tot infectat censat i de fet era una tasca del tot subvencionada. L’esperança era que arribessin a la nit amb les panxes
ben plenes. Aquesta podia considerar-se la teoria; la realitat,
però, dictava que no era només “la gana” el que els movia -era
una altra cosa. En Narcís ho anomenava “l’ànsia”. Després del
caos dels primers anys, on el més habitual era que les víctimes
caiguessin per la sorpresa o la incredulitat de la situació, va venir la lluita desenfrenada; i per sort per a la majoria, el fet que
els malalts tinguessin un molt marcat esperit individualista
feia que la seva manera de saciar l’ànsia fos força desorganitzada. Molts cops en Narcís havia pensat què hagués passat si
des del començament els infectats haguessin descobert com
capturar les seves preses d’una manera més eficient. Sempre
acabava pensant el mateix: una massacre, una guerra a mort,
unes nits salvatges amb molta sang com a resultat.
Va recordar com en la seva època de bomber molts cops
va haver d’intervenir en emergències on no estava clar si eren
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ells els indicats per resoldre-les. Va ser motiu de debat entre
companys. Havien d’intentar salvar un infectat en un incendi?
Havien de jugar-se la vida per algú que a la primera de canvi no
dubtaria en menjar-se’ls, literalment? Li va venir a la ment el dia
que el cap de la guàrdia urbana de Barcelona, en nom de la resta
de cossos de seguretat de la República Catalana, va declarar que
fossin quines fossin les resolucions del govern durant el toc de
queda només les unitats d’elit dels mossos restarien de servei
i que la seva missió seria vetllar per la seguretat general, evitar
tractes abusius i participar en missions de rescat. Després van
venir els permisos per a cossos de voluntaris que volien ajudar
o protegir; i després la declaració del cap de bombers sobre on
estaven els límits de les obligacions de la seva gent, una cosa
va portar l’altre.
Al final, i quan la cosa semblava que s’escapava de les mans,
van arribar les mesures desesperades -confinaments massius,
pèrdua de drets, marginació total- i finalment el permís de matar per causa major. Va ser increïble: va ser en aquell moment
quan en Narcís va perdre la seva vocació.
Els judicis eren una pantomima. Tot i l’embolcall de justícia
i defensa de l’infectat com a malalt no responsable de la seva
situació era molt difícil que les seves morts, per estranyes que
fossin les circumstàncies, fossin castigades. “Defensa extrema
de la vida”, aquesta era la recurrent frase final del jutge quan
exonerava l’acusat d’homicidi.
El moment que va decidir passar-se primer a l’agència i
després a fer-se independent va donar-se en el servei d’una nit
d’hivern com la d’aquell dia. Van anar a resoldre un incendi
declarat en una llar d’avis. Els indicis feien suposar que els
dos nois de seguretat van descuidar-se de tancar correctament
les portes de proveïdors que donaven a la cuina. Per allà van
colar-se un grapat d’infectats. Els avis morien sense massa
resistència i molts en silenci, la sang crida la sang. En poca
estona la residència estava plena de morts i comensals. Una
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de les iaies va preferir defensar-se i va ruixar amb alcohol els
seus atacants. En veure i sentir els seus cossos en flames, les
torxes humanes van córrer com pollastres sense cap i el foc
va volar per tota la planta. Quan van arribar en Narcís i els
seus companys, els crits sortien de tot arreu i una profunda
-profundíssima- olor de graellada de diumenge recobria tot
el districte. Encara podrien salvar un parell de plantes. Molta
gent esperava en les estances superiors. Van sentir-se trets; els
de seguretat lluitaven dins. Els seus companys van negar-se a
actuar. Absolutament tots els que eren allà dins van morir. El
jutge va absoldre a tots els bombers i poc temps després els
van condecorar.
Si ja no es podia defensar sense mirar a qui, pagava la pena
defensar?
Com era molt destre en molts d’altres menesters, en poc
temps els seus dubtes existencials el van convertir en un agent
especial molt ben remunerat. Ara era ell qui decidia què defensava.
—No et separis.
—Vaig just al darrere.
La Sethoré no deixava de mirar enrere. La por del que havia
viscut i una prudència adquirida des de ben petita la feien estar alerta de manera constant. No estava gens nerviosa -potser
una mica preocupada, això sí.
La rotonda del Baobab, just a la cruïlla amb l’avinguda de
la Torrassa, estava al ben mig del barri. Van continuar -la humitat era bestial, però no feia el fred suficient per gelar-la. Si
entrava una mica d’aire del nord, tot allò es convertiria en una
boira enganxifosa.
—Has vist allò? —va dir la noia.
—No pateixis, ells no ens han vist.
A més de cinquanta metres en direcció nord, molt a prop
del mercat que portava el nom del barri, estava l’explicació
de tanta tranquil·litat: un nombrós grup d’infectats estava
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voleiant pel mig del carrer. S’esbatussaven i corrien d’aquí cap
allà i hi tornaven. Li va semblar que competien per les restes
dels cossos d’un parell de persones.
—Fes el que jo faci, d’acord?
—Eh... Sí...
En Narcís va començar a caminar amb tranquil·litat -això
sí, va fer-ho com si es tractés d’un joc, d’ombra en ombra i fent
una bona pausa a casa pas. La justa i necessària per comprovar
que no era detectat. Va ser lent, però vetllar per la seguretat
valia la pena tenint en compte el perill real que corrien.
Ja tenien superada tota la rotonda i, enganxats com paparres a la paret, van arribar sense dificultat al pont que donava
accés al carrer Terra Baixa.
—Jo visc aquí...
—T’acompanyaré fins on calgui, no pateixis.
—Moltes gràcies...
La Sethoré va somriure amablement i en Narcís la va mirar
sense fer cap expressió aparentment perceptible; en qualsevol
cas, el casc i el buf de neoprè totalment ajustat a la seva cara
tampoc haurien deixat veure res. En Narcís va tensar-se una
mica, mantenint-se prudent.
La boira va tocar terra. La visibilitat va disminuir molt i
sense l’escaneig tèrmic del seu casc, estaven en un franc desavantatge. Ells, les bèsties, els podien olorar a vint metres; en
canvi sense els estris, ara espatllats, la parella no podia veure
res més enllà dels deu o quinze metres.
En Narcís no estava gens tranquil. El carrer Terra Baixa no
era gaire ample, potser dotze o tretze metres. Un cordó de cotxes aparcats i blocs de cases i pisos a banda i banda. Cap opció
de fugida en tot el seu recorregut.
La boira no deixava veure gairebé res. Quan assolien el
morro d’un cotxe, tot just veien el començament del següent i
evidentment la vorera de l’altra banda només podien intuir-la.
“Pinta malament”, va pensar en Narcís.
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Una mena de sons guturals els van arribar des del davant.
Una furgoneta negra mal aparcada era l’origen.
En Narcís va indicar a la noia que es posés al seu darrere.
Al carrer li faltaven fanals i els que funcionaven, fruit de la
boira, donaven com a resultat una llum espectral groguenca
i esmorteïda. La foscor era grisa, densa. La por et venia de no
saber què tenien a deu passes. Era evident que alguna cosa els
esperava.
El vehicle tenia les finestres trencades. Els vidres s’escampaven per la vorera. En trepitjar-lo, els cric-crec van fer el silenci
absolut. Des del fons de la furgoneta dues llumetes blanques
van fixar-se en ells. Eren ulls. Després el dos van convertir-se en
quatre i els quatre en sis. A mesura que un cap s’aixecava dos
ulls els miraven.
—Ajudeu-me... —va dir l’home.
Dins la caixa de la furgoneta un pobre miserable havia caigut davant de tres o quatre infectats i per a la seva desgràcia
encara no era mort. El seu abdomen i una de les cames eren més
un cossi de carn picada que parts d’un ésser humà. Probablement el vestit, el casc i l’aspecte de pocs amics que feia en Narcís
i sobretot el fet de tenir una víctima oberta en canal als seus
peus va fer que aquella colla de caníbals no fes cap gest que indiqués un atac imminent. En realitat, era molt més com mirar
un documental a la tele i veure una lleona que tot devorant la
zebra de torn observa amb certa inquietud si la maleïda hiena
s’atrevirà a apropar-se.
Sense perdre de vista aquell escenari macabre van avançar
sense entretenir-se. La casualitat i la bona fortuna van fer que
tot aquell camí, des del capdamunt de Collblanc fins a arribar
a casa de la Sethoré, fos molt més que plàcid.
—És aquí... Al setanta-quatre. Gràcies. Moltes gràcies... Vols
pujar a beure aigua, o a rentar-te o...
—No, no cal. Però sí que pujaré... per acompanyar-te fins a la
porta de casa.
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La noia va fer un sospir i va tornar a fer el somriure que havia fet tensar el cos d’en Narcís no feia gaire estona. Una mena
de tensió muscular general, els pelets del clatell eriçats i com
una buidor dins l’estómac. El darrer cop que l’havia sentit va
ser quan la seva dona, quan encara no ho era, li va proposar
d’anar a fer un sopar i a veure una pel·lícula. Eren companys al
gimnàs i recordava perfectament el moment que ella li va agafar el colze i li va parlar tot fent un somriure. Un any després
varen casar-se. Quina llàstima que la Mireia ja no li tornaria
a fer sentir aquelles coses. Una desena dels seus alumnes de
primer de primària se la van menjar un vespre que van haver
de quedar-se a fer repàs. Era exactament un somriure com el
de la Sethoré.
L’entrada del número setanta-quatre era un passadís fosc
-negre, podríem dir- evidentment sense porter, ni vigilant, ni
cap tipus de llum de protecció.
—L’edifici és segur? Teniu infectats?
—Quin edifici no en té? —va respondre la noia.
En part tenia raó: eren pocs els qui no tenien o coneixien un
infectat a la família o al veïnat.
—I com és que no teniu cap servei de vigilància interna?
—No som gaires. És més barat tancar-nos dins de casa i ja
està.
Només funcionava una de les llanternes del casc. La visibilitat era molt limitada, angoixantment insuficient.
Evidentment i com calia esperar, l’ascensor no funcionava.
—Tampoc teniu pressupost per canviar els fluorescents? He
vist poques escales tan perilloses com aquesta...
—Ahir funcionaven... No ho entenc... —va dir la Sethoré.
—Hem de pujar gaire?
—Set pisos...
—No pot ser...
Quan passaren pel quart en Narcís va aturar-se un minut
per observar. L’ascensor estava aturat al cinquè i les seves
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llums, tot i que de manera intermitent, sí que funcionaven. Va
desconnectar la seva llanterna i amb la mà va indicar a la noia
que romangués en silenci. Li va semblar veure una ombra que
es movia. Avançà molt lentament, pràcticament estirat sobre
les escales. En arribar al replà va traure el cap arran de terra, i en
el mateix moviment va agafar el seu tàser llancívol. De sobte un
sonor cop de porta un parell o tres de pisos més avall li va fer
pujar el cor a la gola i la Sethoré va fer un crit que no va poder
ofegar tot i posar-se les mans a la cara. Tres segons de silenci.
El soroll d’escales amunt era inconfusible. Només restaven dos
trams d’escala. Va connectar de nou la llanterna.
—Podem aconseguir-ho, no t’aturis per res. Corre!
La noia el seguia a menys d’una passa.
Sisè. “Alguna cosa es mou allà dalt, estic segur”. Va pensar
en Narcís.
Per sota no perdien el temps; en pocs segons els atraparien.
No podia deduir quants en pujaven. Molts. A partir d’aquell
instant tot va succeir molt ràpidament, molt més del que les
paraules poden explicar-ho.
Setè. En Narcís va aturar-se de cop, en sec. El fil de llum mostrava a una figura enorme, masculina sens dubte, aturada davant una porta mig oberta on una segona figura podia intuir-se
pel contrallum d’alguna làmpada dins d’aquell pis.
L’agent especial va estirar el braç per aturar la Sethoré. Fent
un gest protector la va mig empènyer just al seu darrere, enganxant-la a la seva esquena.
Aquell home corpulent no feia res. Tremolava una mica.
Això no era un bon senyal.
La Sethoré va treure el cap una mica.
—Hola, pare!
—Pare?!
En el mateix moment que la noia s’aferrava al braç dret d’en
Narcís, amb l’esquerra i amb un esmoladíssim ganivet, volia
obrir camí per trobar espai entre les costelles.
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—Us he portat el sopar!
Amb el vestit especial no era fàcil aconseguir-ho. Calia fer
molta pressió i tot i que havia buscat el punt més feble, un
pam per sota l’aixella, només va aconseguir punxar-lo lleugerament. Amb un gest instintiu la va tombar fent-la girar com
un sac, per sobre el maluc.
L’home gran va reaccionar. Els de les escales estaven al caure.
Calia ser ràpid. Amb el tàser va deixar sense sentit al pare.
La mare sortí com un llamp de darrere la porta. Amb una delicada coreografia en Narcís va trencar-li un braç, una clau
precisa. Amb un segon cop, molt més dur, la va desnucar com
un conill. En el següent moviment tragué la glock de la funda
i quan semblava que la Sethoré anava a dir alguna cosa va disparar-li tot just al ben mig del front, entre les celles. Si volia
dir res, havia fet tard. L’estuc de la paret va prendre un nou
color.
“Persones sanes, coordinant i treballant pels infectats... On
anirem a parar?”
Va mirar un segon la cara inexpressiva de la noia. No, definitivament no era la mateixa sensació -el somriure de la
seva dona no era ni de bon tros el mateix. Potser ja feia massa
temps que sopava sol...
—He de dir-li alguna cosa a la Mònica... les hormones me
l’estan jugant —digué en veu alta.
Va perdre un parell de segons més, buscant la música adequada per un moment com aquell. Bach, JS. Cantata No.147,
“Herz und Mund und Tat und Leben”. Per l’escala ja apareixien
una bona colla d’infectats amb una ànsia desfermada. Va apujar el volum de la música.
El descens va ser una mica llefiscós.
No podia permetre’s perdre més temps: el client esperava.
Entre vius i morts en va abatre vuit: vuit bales de glock. I en va
ferir uns cinc més amb tàser o amb kunais.
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Tot havia estat un parany, gent sana caçant per a gent infectada era un gir de les regles de joc que caldria analitzar amb
calma. Estaven fent estratègies molt per sobre del que calia esperar en conductes depredadores primàries. Informaria l’agència.
Travessar el barri de Sant Josep va ser més fàcil; en arribar
al centre de la ciutat només set infectats més havien caigut i
la meitat sobreviuria. Ja presumia un cap de setmana carregat
de paperassa i excuses; probablement fins i tot un judici ràpid.
Defensa extrema de la vida.
En arribar al centre la cosa va ser molt més tranquil·la. La
immensa majoria dels edificis gaudien de seguretat privada i
molts d’enllumenat extern tipus dia. La resta del camí va ser
un passeig. Fins i tot, en travessar el carrer Barcelona, va veure
un cotxe de la guàrdia urbana, aturat i amb els agents fumant
asseguts al capó. Era evident que allà no hi havia gaire perill.
“Josep Maria de Sagarra amb Príncep de Bergara... hmmm,
ja hi sóc.”
En Narcís recordava perfectament que aquell carrer, Josep
Maria de Sagarra, havia sortit sovint als noticiaris per les intenses batalles campals que es van produir a l’inici de la infecció.
Els veïns van decidir plantar cara a les riuades d’infectats que
sortien de les discoteques. Va ser molt impactant.
Quan va arribar a lloc i va fer el gest de tocar intèrfon una
potent llum de dia va connectar-se i del darrere de la doble porta va veure com un endormiscat guarda de seguretat se’l mirava
incrèdul. Va acostar-se al comunicador.
—Bona nit —va dir en Narcís.
—Déu vos guard... Agent, a quin pis va? Hi ha cap problema?
—Vinc per una emergència a casa de la senyora Anna Ruiz
—Un moment, si us plau.
El vigilant va agafar el seu telèfon. Després d’una curta conversa amb la senyora Ruiz, agafà la seva clau electrònica i quedant-se sempre davant de la darrera porta tancada, va fer passar
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en Narcís al rebedor de l’edifici. La llum de fora va desconnectar-se.
—Setena planta. Senyor...?
—Agent especial Baiget 25460/00X
En sentir “00X”, el codi que autoritzava l’ús de força necessària o la mort en cas d’emergència, el guàrdia va mirar-lo amb
una altra cara. Entre por i respecte. Més encara quan va veure
que tot i ser de color negre intens, el seu vestit estava absolutament empastifat de grana.
Dins l’ascensor es va traure el casc i els guants. Amb una
tovalloleta humida es va netejar la cara i les mans.
—Ding-dong...
Mentre esperava, amb un suau gest al seu canell la motxilla
rígida va desmagnetitzar-se i la va poder baixar de l’esquena.
Es va obrir la porta.
—Bona nit.
—Bona nit, senyora Ruiz. Vinc pel seu correu ARPprincep
339.
—Oh, quina rapidesa, és increïble. Passi, passi. Francament,
ja no l’esperava tan tard. Són més de les onze.
Darrere de la senyora una tímida nena l’observava, inquisidora. No tindria més de deu anys. Al seu darrere, un llebrer
espanyol, tan alt com la nena, també el mirava, però amb absoluta indiferència.
El va portar fins a la cuina. La nena el continuava mirant
sense dir res. El gos se li va apropar.
—Sudi!!! —així es deia el gos. —Deixa de llepar al senyor!
Però com si sentís ploure.
—No pateixi, senyora, caic bé als animals. Parli’m del problema?
—Miri, demà la Kerta —així es deia la nena— vol fer una festa
de pijames amb les amiguetes i... ha vist vostè el fred que fa?
Doncs bé, la caldera ha deixat de funcionar... Entén el desastre? Què diran els altres pares?
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—Perfectament. L’entenc, senyora Ruiz, és intolerable.
El gos continuava llepant els pantalons d’en Narcís i la Kerta no li treia ull de sobre. Va obrir la motxilla i va treure tot un
seguit d’eines.
No li va costar gaire fer el diagnòstic. En poc més de cinc
minuts tenia la caldera desmuntada i en poc més de quinze,
muntada de nou.
—Senyora Ruiz!
—Oh! Que ràpid, no? És vostè una fletxa. Li penso posar cinc
“likes” al seu enllaç de l’agència.
—No canti victòria, senyora —va fer en Narcís amb un somriure—. Em temo que és greu: ara mateix té aigua calenta, però
no pas calefacció —i amb la solemnitat que sempre requereixen
casos similars, va continuar—. Caldrà sanejar i canviar la vàlvula de tres vies —pausa dramàtica—, i ara mateix no en porto cap
a sobre.
—Oh... què diu ara...? I què farem? Això no entra dins el manteniment contractat?
—Deixi’m mirar... hmmm. La mà d’obra sí, i el desplaçament...hmmm. També, està de sort. Però, la vàlvula em temo
que no. No entra —va dir de manera molt solemne i circumspecte.
—És molt cara?
—No és barata —li encantava dir això. Només per mirar de
reüll les cares de la gent ja pagava la pena tot l’esforç.
La senyora Ruiz va mirar-lo expectant, la Kerta va continuar
mirant-lo inquisidora, en Sudi va deixar de llepar-li les sabates
un moment i el va mirar amb un cert interès.
—Uns quatre-cents.
—Jooooder! —va sentir-se, ben fort, des de la sala d’estar.
En Narcís va arquejar les celles amb un aire de certa sorpresa.
—Ah! No pateixi, és el meu marit, té una oïda molt bona.
Només quan li interessa —va afegir, aixecant força la veu—. I
quan ho podrà tenir?
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—Demà a mig matí puc ser aquí amb les peces. Però, si ho vol
i fora del pressupost, puc anar ara mateix al magatzem a buscar
les peces i en un parell d’hores ho tenim llest.
—I quant em costaria aquest desplaçament extra?
—Uns quatre-cents
Des de lluny va sentir-se de nou la veu.
—Joooder!! Molt millor demà!
—Ups...! M’oblidava que demà... Demà és diumenge!
—Què vol dir... diumenge? Passa res?
—Les operacions de diumenge no estan incloses dins la seva
assegurança... El desplaçament en dies festius té un cost addicional.
—No m’ho puc creure... i de quant estem parlant?
—Uns quatre-cents...! —des del fons de la casa va sentir-se al
marit cridant entre rialles.
—Sanegem, doncs?

SANEJAMENT
Hamburguesa amb patates
No l’has menjada igual. Pots estar-ne ben segur. Segueix les
meves instruccions i gaudiràs i faràs gaudir d’un plat extraordinari que et farà canviar del tot el concepte que molts tenen
d’aquest menjar. No és ni ràpid ni cal que surtis de casa a buscar-lo a llocs d’olor indescriptible o terres enganxosos.
Ingredients: (1 hamburguesa- 170 grams)
- 110 grams agulla de vedella
- 60 grams de mitjana molt vetada (entrecot)
(és difícil de calcular, però hauríem de procurar tenir un 75%
de proteïna i un 25% de greix)
- Sal
- Pebre
- Mostassa antiga
- Ceba vermella (o la que tinguis més a mà)
- Cogombres agredolços (tipus Kühne) grans
- Vinagre suau o tipus Mòdena
- Salsa Perrins
- Enciam fulla roure o qualsevol amb poca tija central
- Tomàquets xerri
- Formatge Appenzeller (si no sou de fortor, podeu utilitzar
el clàssic Cheddar -això sí, no l’agafeu massa tendre. Tindreu
dues versions diferents del plat. Les dues iguals de bones)
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- Patates noves
- Alls
- Tàperes
- Maionesa
- Coriandre en gra
- Pa amb llavors (sèsam, roselles, lli...)
Abans de començar he de comentar-vos que és un plat amb
molts matisos i que cal trobar la justa mesura de cada ingredient per aconseguir gaudir-los tots sense que un eclipsi la resta.
Aneu amb compte i preneu nota per corregir al vostre gust en
la pròxima ocasió. Heu de tenir en compte que l’important és
gaudir del gust de la carn. Tampoc cal dir que la recepta no pot
ser una altra cosa que un relat lineal; però entenem que podem
fer més d’una cosa a l’hora. I si tenim ajuda, en mitja hora som
tots a taula.
El més lent és fer les patates, i per tant començarem per
aquí.
Pelem i tallem les patates en tires gruixudes, entre un i un
centímetre i mig pel tot el que doni la patata de llarg. Un cop
fet retallarem les puntes per igualar mesures. No cal filar prim,
però mirem d’igualar al màxim la mida de les patates, d’aquesta manera ens assegurem que es couran exactament igual.
Portem l’oli a una temperatura baixa, a uns 130/140 graus,
i afegim les patates a poc a poc per no refredar massa de cop el
conjunt. Les anirem fent poc a poc. Hem de tenir la sensació
que bullim les patates, no pas que les fregim. Quan les tinguem lleugerament rosses, just quan volen canviar de textura
(ull, molt poquet) les retirem sobre paper assecant i els donem
un toc de nevera (uns 10-15 minuts).
Mentre esperem, posem un pot amb oli a encara més baixa
temperatura on confitarem tres o quatre dents d’all. Reservem.
Hem fet pujar temperatura de l’oli a 180/190 graus i, ara sí,
fregim alegrement les patates. Molt atents que pujaran de color
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molt ràpid i quedaran cruixents en pocs minuts. Cruixents
però amb el cor tou i tendre. Retirem i salem amb Maldon.
Salses per a les patates:
Base de Maionesa (casolana espessa, o comprada de la marca que més us agradi)
Al morter esmicolarem i xafarem els alls confitats de manera poc uniforme, és la gràcia. Afegim sal i tres cullerades grans
de maionesa, barrejar enèrgicament amb una cullera. Reservem.
Al morter esmicolem i xafem la mateixa quantitat de
tàperes i cogombrets (unes tres cullerades de postre en total),
bocins molt petits, una culleradeta de coriandre en gra mòlt
sense gaire finor. Afegim tres cullerades grans de maionesa i
remenem enèrgicament. Reservem.
Al morter afegim tres culleradetes de postre de mostassa
antiga i tres cullerades grans de maionesa. Remenem enèrgicament. Reservem.
Acompanyaments a l’hamburguesa:
En una paella hi fem enrossir la ceba tallada en juliana molt
fina. Quan comenci a daurar-se afegirem una cullerada gran
de vinagre i una culleradeta de sucre. Es farà caramel lleuger.
Reservem.
Tenim enciam en aigua molt freda. L’eixugarem amb paper
assecant i el tallarem en bocins no gaire grans, descartant les
tiges. Reservem.
Tenim tomàquets xerri dolços en aigua freda. Eixugarem i
tallarem en meitats. Reservem.
Tallarem en rodanxes molt primes els cogombrets. Aconsello menys de dos mil·límetres de gruix.
Tallarem el formatge en una làmina fina (Cheddar o Appenzeller). Reservem.
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Demanarem que ens piquin la carn al moment i amb un
màxim de dues passades (millor una). Si pot ser, millor que les
formin a mà, a la manera antiga i amb el pes que vosaltres demaneu i sense sal (evitarem excés d’aigua a la cocció).
El secret perquè ens quedi perfecte és aconseguir que sigui
cruixent per fora i molt poc feta per dins. Això ho farem amb
la planxa força calenta i una bona espàtula, per controlar els
girs. Sense gens d’oli i amb el foc alt, afegirem l’hamburguesa i
deixarem que suï el greix necessari com per fregir-se amb totes
les seves pròpies aromes. Donarem la volta al minut i mig o dos
i repetirem l’acció fins a tenir-la entre tres i quatre minuts com
a molt. Si ens passem, perdrem molt de gust, creieu-me.
Apaguem el foc i tirem dues cullerades grans de salsa Perrins
amb la que desglaçarem el fons de la paella, fent moure l’hamburguesa mentre evapora la salsa.
Muntatge del plat.
El pa ha d’estar un pèl calent, però mai torrat.
Sobre la tapa inferior hi posarem una cullerada de maionesa, escamparem com qui escampa mantega en una torrada.
A sobre, un llit d’enciam i els tomàquets xerri. Salem, afegim
els cogombres, tot just una capa fina. A continuació hi farem
descansar l’hamburguesa, que des del moment de la retirada
del foc hi té a sobre el formatge. Es fondrà immediatament.
Finalment coronem amb una cullerada de la ceba caramel·litzada. Posem la tapa de pa. No cal que hi caigui bé, ja m’enteneu.
Al costat del monument, deixarem caure un mikado de patates, rosses i torradetes. Al costat del plat hi posarem els recipients amb les salses especials per mullar les patates.
Si després de fer i menjar aquest plat seguiu pensant que
una hamburguesa amb patates és un plat simple, és que alguna
cosa no he sabut explicar-la bé...
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Per beure, evidentment cervesa. Gelada i la que més us agradi. Jo faria una bona gerra amb 50% Moritz i 50% Epidor (també de Moritz).

MALALTS
Macedònia amb xocolata

—Carinyo, estàs malalt...
—Per? Només t’he tocat el cul...!
—Així és, amor meu. Però tu has vist on som?
—A la cua...
—A la cua del súper... i m’has fotut la mà per dins les calces...
—Ah! Ostres, doncs sí...
—Ni te n’has adonat, no? M’has fotut mà de manera mecànica, sense cap premeditació. T’ha vingut de gust i punt, no?
—Eh... No sé...
—Pots treure la mà d’allà on la tens.
—Perdona...
—Gràcies. Carinyo, hem de mirar això, has de consultar un
especialista.
En Miquel va fer una pausa i va aixecar el cap per mirar a la
resta de persones que l’observaven atentament des del seu lloc
a la perfecta rotllana de cadires. La mirada d’en Miquel mostrava un pèl de vergonya. Agafà l’ampolleta d’aigua que tenia
al costat de la bossa, als peus de la cadira, i va fer un bon glop.
—Bé —va continuar—, aquesta podríem dir que va ser la
gota que va fer vessar el got i que va convèncer-me que havia
de venir aquí, però no va ser l’origen. O almenys, això crec jo.
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La cosa ha de venir de més lluny.
En Miquel va fer un segon glop d’aigua.
Just al seu davant, la doctora Ruiz va posar-se, amb gest elegant, les ulleres a lloc. El més probable fóra que aquesta recomposició de les lents, sobre aquell nas lleugerament angulós, no
fes cap falta. Segurament es tractava d’un recurs per trencar
l’espai de quietud i expectativa que la pausa del seu pacient
havia generat entre tots els assistents a aquella sessió de teràpia. Va desencreuar les cames, per tornar-les a creuar en sentit
oposat a com estaven. El sorollet de la seda de les mitges i dels
tacons de les sabates col·locant-se a lloc va ser just el necessari
com perquè algunes mirades donessin un bri de relaxació al
Miquel. La doctora va animar-lo a continuar.
— Vas bé, Miquel. Si penses que has d’anar enrere... No ho
dubtis, vés allà on consideris que has d’anar. Estem aquí per
compartir i ajudar. No pateixis, si vas per on no cal, jo t’ho faré
saber per tal que estiguis en tot moment tranquil.
— Gràcies doctora. El cas és que no estic segur de fins a on
he de retrocedir, li seré sincer... Us seré sincer a tots. No sé des
de quan he de considerar que el que faig o penso es alguna
cosa dolenta o malaltissa... No ho sé. Potser he de tornar a
l’institut. Recordo perfectament que el primer cop que vaig
anteposar el sexe a qualsevol altra cosa. Va ser fent segon de
batxillerat... tindria uns quinze anys.
»Jo estava enamoradíssim de la noia de la qual mig institut
ho estava. Maribel, es deia Maribel. Era una noia del meu barri
i per tant molts dies coincidíem a l’anada a l’escola i a la tornada cap a casa. Les converses eren trivials, majoritàriament
sobre les trastades o fets graciosos que havien passat a la classe
de l’altre. Jo anava a segon “b”, ella al “c”. Bé, però això no té
gaire importància. Potser només per deixar clar que no érem
companys de classe.
»El fet és que, amb el temps, cada dia que passava, quan per
fi la deixava a la porta de casa seva, jo em quedava més fet pols.
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No sé si mai va notar res o si mai va importar-li el que sentia,
almenys en aquella època.
»Un dia vàrem trobar-nos a mig camí de l’institut. No restava gaire pel final de curs. El dia era gris, molt humit i semblava que no trigaria gaire a ploure. Ella duia el cabell recollit
en una cua alta, la ratlleta dels ulls -com sempre- perfectament delineada i els llavis perfectament pintats amb un color
vermell de tonalitat indescriptible. Per a mi sempre serà el vermell Maribel. Duia una camisa blanca de coll molt ample —els
setanta van ser molt durs per a la moda— que deixava intuir
sense gaire esforç el color i la forma de la seva roba interior.
Per sobre, una caçadora texana molt descolorida amb només
els dos botons inferiors lligats. Els pantalons, també texans,
ajustats fins a un extrem que feien imaginar l’espectacle de
veure posar-se’ls o somiar el fet de treure’ls. Unes bambes
blanques amb velcros arrodonien el conjunt. La carpeta, com
sempre, atrapada entre els braços i el seu pit. Fins aquell dia
sempre pensava en la sort que tenien aquells retalls de fotografies de Leif Garrett.
»Doncs bé, quan quedaven poc més de dos-cents metres
per arribar, va començar a ploure. Primer unes gotes. No portàvem cap paraigua, però, com us dic, tampoc feia falta, almenys al començament. Les gotes eren fredes. Li vaig dir de
parar un minut sota una marquesina de la parada del bus per
esperar que la cosa millorés. Jo portava un anorac blau marí,
no pas gaire bonic ni efectiu, però alguna cosa feia. Ella va dir
de continuar. No havíem fet ni deu passes que l’aigua va començar a caure amb força. Vaig treure’m l’anorac i vaig intentar tapar-nos passant el meu braç per sobre del seu cap. Mai
havia tingut oportunitat d’estar tan a prop d’ella. Mai havia
sentit la seva olor: era de net, de tovallola que surt de l’armari
i d’una flor, no sé de quina. Molt agradable, quasi embriagador. Davant la meva sorpresa, va agafar-me per la cintura
perquè la cobertura fos més eficient.
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»En realitat va ser un fracàs... la tela d’aquell anorac vell feia
aigües per tot arreu. Les gotes queien pel seu front, relliscaven
pel seu nasset i algunes tenien la sort de perlar en esferes
perfectes en intentar dipositar-se sobre els seus llavis. Jo estava
hipnotitzat, no podia deixar de mirar-la. Estàvem prou xops.
»El nostre institut tenia una mena de porxada davant les
portes d’accés i allà vàrem aturar-nos. Fèiem tard: el xiulet
d’entrada a classe ja havia sonat. Entre riures i exclamacions
vàrem mirar-nos. Jo semblava un poll sortint d’un bassal, xop i
amb els cabells destarotats, la motxilla enganxada a l’esquena
pesava el doble i la meva samarreta era de dos colors, taronja
mullat i taronja molt mullat. Ella tenia una part del serrell
caigut sobre la cara i tanmateix semblava que l’haguessin
ruixat amb una mànega. Mentre reia i ens miràvem l’un a
l’altre, tots dos varem adonar-nos del mateix: l’aigua havia
mullat fins a calar la caçadora i havia convertit la seva camisa
en un tel -un tel transparent enganxat a la pell que deixava
entreveure quan translúcid podia ser un sostenidor mullat. Va
veure com em fixava, ho va notar de seguida. No va fer cap
esforç per amagar-se. Ella també em mirava a mi: els meus
mugrons estaven tan gelats per l’aigua freda que haguéssim
pogut penjar l’anorac de qualsevol d’ells. No podíem entrar a
classe en aquelles condicions. Li vaig dir que tenia gimnàstica
a segona hora, duia la roba d’esport a la motxilla, i li podia
deixar la meva samarreta de l’equip de futbol per sortir del pas.
Va accedir.
»Vàrem anar al gimnàs; de camí, vaig adonar-me de
l’excitació que duia a sobre. Ella no es separava la carpeta del
pit. Però tant feia, jo podia veure tot el que hi havia a sota, i
sabia que a partir d’aquell dia ho podria veure sempre. A la
porta dels vestidors va donar-me la carpeta. Els ulls anaven per
lliure i a ella no li va importar gens. El professor de gimnàstica
i tota la classe de primera hora ja eren dins el gimnàs cobert.
Estavem totalment sols.
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»Va entrar al vestidor de les noies amb la meva samarreta a la
mà. Disposat a esperar, vaig sospirar mentre em recolzava a la
paret del passadís. En posar la motxilla a terra vaig adonar-me
del fet que no li havia donat la tovallola. Instintivament vaig
estirar-la i vaig obrir la porta per fer-li arribar. Va ser increïble:
ella estava d’esquena a l’entrada, despullada de cintura cap
amunt, desfent-se la cua. Es va girar molt a poc a poc. El meu
cos sencer va començar a prendre les seves pròpies decisions:
vaig quedar petrificat. Va apropar-se. El cor no em cabia al pit,
i no era l’única cosa que buscava espai, us ho asseguro. Podia
veure com algunes gotes encara es resistien a deixar aquell cos
espectacular. Per sota de la clavícula, una lliscà fent una corba
perfecta per passar entre els pits de la Maribel, accelerant a
mesura que descendia. Sense saber molt bé com vaig tenir
el valor, la vaig aturar amb el dit, la vaig recollir i me la vaig
beure acostant el dit a la meva boca. Ella va mirar-me als ulls
i després va senyalar una altra gota que descendia pel seu coll,
la vaig poder aturar quan volia saltar a l’estern. La següent ja
no va caler que me la senyalés, vaig fer anar els llavis per aturarla, vaig beure’m totes les gotes del seu coll, de les espatlles. I
on no n’hi havia vaig entretenir-me per assegurar-me’n. Amb
la boca vaig poder resseguir tot el seu cos. Amb la poca traça
que un adolescent pot comptar, vaig poder despullar del tot
a la Maribel. No em vaig deixar res. Vaig eixugar-li els dits de
les mans, els dels peus, els genolls, els malucs. De lluny, entre
els calents gemecs d’ella, podia sentir el xiulet del professor al
gimnàs. No em va importar res. Vaig seguir fins al final. No sé
quants orgasmes li vaig fer tenir, molts. Potser no va ser més
de mitja hora, tres quarts com a molt, però us asseguro que
allò va ser un punt d’inflexió.
»L’endemà vàrem fer com si res hagués passat, però en arribar de nou a l’institut i a punt per entrar cadascú a la seva
classe, ella em va dir si sabia si l’endemà hi havia cap previsió
de pluja. Ho vàrem fer dins l’armari de classe, ho vàrem fer
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al despatx del cap d’estudis... els vestidors eren el nostre lloc
preferit, suposo que pels records del primer cop. Les sortides
al teatre o al cinema eren sinònims de sexe oral. No cal dir que
vaig suspendre segon.
»Vist en perspectiva, penso que el sexe va ser responsable
que perdés un any a l’institut. Potser hi ha altres etapes que
també hauria de comentar, però... Només em cal dir que no ha
estat l’únic període de temps malbaratat per culpa del sexe. He
perdut feines, parelles... Hi penso constantment, no m’ho trec
del cap.
La doctora va aixecar suaument la mà per aturar al Miquel.
—Està molt bé, Miquel, sens dubte tornarem a la teva història. Entre tots veurem si és causa, si és pèrdua o si es tracta
d’un guany. Està molt bé, creu-me. Has estat sincer i penso que
vas pel bon camí.
A la confortable sala de consultes de la doctora Sílvia Ruiz
tot estava ben pensat. La seva taula quedava en un dels extrems: hi era, però només per recordar que allò era una consulta mèdica. Quatre llibres, un ordinador portàtil i una elegant
llum de sobretaula. Darrere, unes cortines dobles -una de color blanc trencat i l’altra d’un color teula antiga- feien tot el
possible per filtrar la llum que la paret exterior de vidre insistia
a deixar passar. El resultat era una il·luminació perfecta, sense estridències. Totes les llums artificials eren de caràcter més
aviat calent però tènue. Per arribar a la taula des de la porta
havies d’avançar per una mena de quadrilàter emmarcat per
un parell de sofàs de pell de color xocolata (disseny nòrdic) a
est i oest i unes elegants cadires ergonòmiques -tres per banda- al nord i al sud. El centre de l’espai era una superposició
de catifes, una de làmines de fusta fosca (una autèntica obra
d’ebenisteria artesanal) i una emmarcada un parell de pams
endins, de llana alta, de colors granats i ocres. Les llums eren
de peu, totes diferents -papir, paper, alumini, vidre de color.

Cargol - Malalts

183

Un catàleg de revista de disseny i decoració. Les parets llargues
repartien prestatges amb llibres de tota mena que deixaven espai per quadres amb gravats de motius al·legòrics a l’especialitat de la doctora Ruiz. Un recurs més que alguns professionals
feien anar per ajudar a la concentració del pacient. Molts dels
elements d’aquell lloc tenien aquell objectiu —busca el teu element preferit i concentra’t. Si el doctor o doctora no ho deien,
hom s’ho imaginava.
Una discreta porta al costat de la taula donava accés a un
petit bany i al costat d’aquesta porta un petit armari encastat havia estat convertit en un elegant office amb una preciosa cafetera italiana, tot un seguit de galetes i pastetes convenientment enllaunats en uns pots d’acer inoxidable i vidre.
Un bonic plat de fruita fresca i una safata de vidre rosat amb
diferents tipus de xocolata tancaven el racó.
Quan es tractava de fer teràpia de grup, la doctora passava
les cortines del tot, i a aquella paret no restava més que un
suau punt de claror de color daurat. Les sis cadires les posava
fent rotllana al voltant de la catifa de làmines de fusta. Ajustava tots els potenciòmetres de les làmpades al grau just per
veure bé l’entorn immediat. El tema era generar un ambient
molt confortable -els pacients necessitaven sentir-se còmodes
per poder explicar les seves coses més íntimes.
—Marina, et fa res continuar? Què et va fer venir? Quina
penses que pot haver estat la causa?
—Eh... Bé. Uf... No sé si podré. Crec que primer de tot he de
dir que tinc molta vergonya. Ara mateix voldria estar en un
altre lloc. Per altra banda, Miquel... Ets molt valent. El teu relat i la manera en com l’has compartit... Em donarà força per
continuar.
»No sé per on començar. Bé, de fet sí. Estic aquí és perquè
el meu marit, en Pedro, m’ha dit que si no venia i mirava d’arreglar el tema, hauríem de parlar seriosament sobre el nostre
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matrimoni. Això m’espanta més del que pugui espantar-me
estar aquí... El meu marit ho és tot per a mi...
»Em passa exactament igual que a en Miquel, sé quin és
el resultat final. Però a diferència del seu cas, em resisteixo
a esbrinar quin pot ser l’inici... Espero que m’ho digui vostè,
doctora Ruiz...
»El canvi, el problema -si voleu dir-ho així- penso que va
donar-se a conseqüència d’un regal d’aniversari. Però caldrà
ubicar-lo una mica. El meu marit és molt de la broma i és un
home molt... no sé com dir-ho, molt calentot... Uf, quina vergonya. Ja sabeu que vull dir, que sempre està disposat. Doncs
bé, farà uns dos anys una tarda d’estiu i enmig dels nostres
“jocs” de migdiada, va començar a explicar-me històries per
excitar-me. Li encanta fer-ho i a mi em posa a mil. Les seves
fantasies eren del més desbaratades: trios per aquí, homes
forçuts per allà, dones de revista i massatges de pel·lícula.
En qualsevol cas complien el seu objectiu i gairebé sempre
acabaven amb nosaltres dos fent l’amor intensament. Però
aquella tarda va ser diferent... penso que allò va encendre la
llumeta. Per primera vegada a les seves històries hi va posar
noms, noms coneguts, i per tant vaig poder veure cares i vaig
sentir que tots dos veiem les mateixes imatges. Després del
desconcert i d’una certa recança -ho reconec- l’experiència va
ser molt especial, va agradar-me molt. Va agradar-me tant que
l’endemà vaig ser jo la que li va preguntar al meu marit amb
qui jugaríem aquella tarda.
»Cada cop era més intens, i el joc més obsessiu. Al cap de
poques setmanes ja ho havíem fet -imaginàriament, és clar,
jugant, ja m’enteneu- amb veïnes, companys de feina i amb tot
el grup del gimnàs. Com us dic, al començament el meu marit
també estava encantat, estava convençut que havia trobat una
mina de diamants amb aquelles fantasies. Havia passat de tenir
un parell de relacions al mes a tenir-ne dos o tres a la setmana.
En dos mesos estàvem esgotats i la veritat, ell ja començava a
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donar-me alguna excusa o a queixar-se d’haver de compartirme ni que fos de manera figurada. En aquest punt, penso jo
que va ser quan vaig adonar-me que alguna cosa havia canviat
en mi. No vaig fer-li cap cas. Sabia perfectament que el que
més li agradava a ell era que “fes venir” a una companya seva
de feina, una noia exuberant, molt morena i amb uns pits
enormes, més grans que els meus.
En aquest moment la Marina va fer un gest, incorporant-se
per mostrar -estirant les espatlles lleugerament enrere- la
mida dels seus pits. Continguts dins una samarreta ajustada
de licra, en color perla, els seus pits van ser observats atentament per la resta de pacients. Alguna cadira va fer un crec-crec
tot acomodant-se a la foscor de l’ambient.
—Mireu, jo faig una cent vint... Imagineu la companya del
meu marit. Bé, doncs per aquí el vaig tenir ben atrapat; i jo
cada vegada, cada clau, cada fel·lació, estava més obsessionada.
»Va arribar el seu aniversari i tal com havien anat les coses
vaig trobar el regal ideal pel meu marit -és a dir, per a mi: un
massatge tàntric a quatre mans.
»Encara recordo la cara que va posar en Pedro quan li vaig
donar el sobre amb una targeta que deia: “val per un massatge molt especial”. No va estar segur de si era una broma fins
moltes hores després. No deixava de preguntar-me si estava
segura, si allò era una cosa fiable, si era net, en què consistia...
En resum, finalment, la curiositat va poder més que les pors.
»Vaig mirar i remirar per internet i el que més va agradar-me
va ser un que anunciava la seva autenticitat i seriositat amb
la mateixa insistència amb la qual defenia la seva discreció i
professionalitat. Mare meva, no podeu imaginar com eren les
ofertes i quines fotografies obrien el catàleg dels massatgistes. Vaig trigar una setmana a decidir-me i... sí. Vaig... Masturbar-me molts cops mirant aquelles imatges. Quina vergonya...
Jo ja m’hi trobava, uf.
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»Finalment va arribar el dia. De camí a Barcelona no vàrem
parlar gaire... coses de feina, o si trobaríem aparcament. Penso
que tots dos estàvem força nerviosos.
»La nostra cita concertada era a les set de la tarda i encara
que això no té res a veure us diré que vàrem trobar aparcament en zona blava just davant de la porta. No ens ho podíem
creure: Eixample tocant Diagonal, aparcats a la primera i sense
pagar...
»El lloc va superar totes les meves expectatives. Per fora no
hi havia cap senyal, res que fes indicar el que trobaríem dins.
En obrir la porta el primer que vàrem notar va ser una embriagadora olor a canyella i fusta. La llum era la correcta: escassa.
»Ens va rebre una senyora vestida amb un sari de tons blaus
i taronges, i maquillada de manera elegantíssima. No era hindú però ho volia semblar. Fins i tot portava el puntet de pols
vermella en el front. Nosaltres estàvem com estaquirots sobre
la catifa de la porta. Ens va fer passar. El rebedor, per dir-ho
d’alguna manera, era una mena de tancat de vímet amb coixins escampats aleatòriament pels racons de l’estança. Un petit taulell, amb un ordinador i un parell de datàfons, barraven
el pas cap a un passadís del més suggerent. Jo ja hi volia entrar.
»La senyora del sari blau ens va fer passar a una petita habitació. Tot era una mena de cerimònia. Ens va parlar dirigint-se
a nosaltres pel nom, amb naturalitat va explicar-nos el que teníem contractat i quines eren les normes bàsiques a tenir en
compte. El detall que va donar-nos de tots els aspectes possibles deixava molt clar que en aquell establiment no volien
tenir cap mena de problema. Jo ja estava excitadíssima. Ens va
deixar sols tot dient-nos que en uns minuts una tal Joana i la
seva companya Noemí vindrien a buscar-nos. Vam aprofitar
per anar al servei.
»En dos o tres minuts les vàrem tenir allà. El meu marit es
va aixecar com si tingués una molla al cul. La Noemí el va agafar de la mà esquerra amb la seva mà esquerra i amb la dreta
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va convidar-lo a seguir-la, tot acaronant-li el colze. Amb mi, la
Joana va fer el mateix.
»Les noies anaven vestides amb una mena d’uniforme negre -una jaqueta entallada de coll Mao amb botons creuats i
uns pantalons sedosos súper bombats. Un contrast molt ben
trobat.
»El passadís era una penombra: cares de budes i estatuetes
de guerrers birmans ens miraven a banda i banda. Una música
totalment hipnòtica podia escoltar-se sense saber-se ben bé
d’on venia. No saber on et portaven encara era més emocionant. Tot el passadís eren portes. “Aquesta serà la nostra”,
pensava jo. “Aquesta? No, aquesta”. La meva excitació anava
pujant. El meu marit no feia més que llançar-me somriures.
Vàrem arribar al final del passadís i les noies van obrir una
porta de dues fulles.
»Una gran banyera presidia la sala. Per fora estava revestida
de troncs de bambú -suposo que una bona imitació. I pel voltant una bancada de fusta recorria tot el perímetre de l’habitació. Potser en altres contractacions allò era per a més de dues
persones. No em va costar gens imaginar-me els bancs plens
d’homes i dones mirant qui es banyava.
»De seguida van convidar-nos a treure’ns la roba. ‘Del tot?’,
va preguntar el meu marit. Elles van fer un amable somriure
i ens van ajudar a fer-ho. En Pedro estava molt nerviós. Jo no
deixava de mossegar-me el llavi inferior. Per entrar a la banyera
havíem de pujar tres escaletes de fusta i després baixar-ne les
mateixes per accedir a l’interior. L’aigua estava molt calenta. El
vapor pujava amb calma. La música va fer-se més evident. Nosaltres pensàvem que seuríem junts, com fèiem en els jacuzzis
del poliesportiu del barri. Però allà va ser impossible. La banyera tenia una mena de gandules encarades, totalment submergides a partir del coll. La sensació era de tenir un llit dins la
banyera. Per entendre’ns, el meu cap estava a l’altura dels peus
del meu marit. Ell no parava de riure.

188

Antoni Pla

»Les noies van pujar un parell de graons de les escales exteriors i quasi al mateix temps van treure’s la part de dalt de l’uniforme. No duien res a sota. Tots dos vàrem canviar la cara. Amb
un ritual semblant van fer baixar els bombatxos de seda. Tampoc hi havia res més, allà sota. L’aigua va començar a eriçar-me
la pell. Podia notar cada mil·límetre del meu cos responent a
qualsevol estímul. La Noemí va entrar primer i es va posar als
peus del Pedro. La Joana va anar als meus. A elles l’aigua els
arribava a la cintura per tant els pits els quedaven ben a la vista.
Eren unes noies joves i les dues, seguint les meves indicacions
del correu electrònic de la reserva, estaven molt ben dotades.
Van agafar una esponja natural i van començar a rentar-nos,
o més aviat van fer-ho veure. Vaig estremir-me quan la mà de
la noia va superar els genolls. Encara ho vaig fer més quan, per
passar-me l’esponja per les parts més allunyades del meu cos, el
seu entrava en contacte amb el meu. Vaig mirar al meu marit
de reüll. Estava encisat amb els pits de la Joana. Eren enormes
i amb uns mugrons també molt grans. La noia movia l’esponja
molt suaument per sobre del pit del meu home. L’erecció que
tenia era tan bestial que el gland sortia fora de l’aigua com si
un escull de corall rosat, en mig del pacífic, volgués cridar la
seva existència als quatre vents. Amb un suau i molt lleu moviment va separar-me les cames. No m’ho podia creure... va acaronar-me els engonals amb l’esponja, va pujar a poc a poc i el
plaer va barrejar-se amb desig boig. Quan les primeres fibres de
l’esponja van tocar el meu sexe, vaig tirar el cap enrere i agafant
tot l’aire que vaig poder vaig sospirar el meu primer orgasme.
La Joana va tocar un botonet i la banyera va començar a desguassar. El nivell baixava a un ritme lent, però constant. Sentir
com l’aigua despulla el teu cos per la seva lenta desaparició és
una cosa que us recomano provar algun cop...
»Les noies no es despistaven ni un segon. Mentre l’aigua
tot just deixava al descobert els nostres cossos, van començar
a escampar-nos una bona capa d’oli tebi per sobre de la pell
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mullada. Era del tot gratificant: una sensació de confort absolut
ens envoltava. Els barnussos van mantenir la tebior i l’aroma
de coco mentre la Joana i la Noemí, amb la mateixa cerimònia
d’abans, ens conduïen pel passadís de penombres budistes cap
a la nostra sala de massatge.
»La sala, de fet, era un tatami de color gris molt fosc amb
un enorme futon desplegat al ben mig. En un racó, un sofà de
vímet amb coixins gegants et convidava a estirar-te -potser per
mirar. A un costat del futon un moblet baix suportava tot un
seguit d’espelmes perfumades i bols de fusta de diferents mides
i colors. A les capçaleres i peus, uns coixins cilíndrics i per tot
arreu teixits i tapissos de colors en perfecte contrast amb els
folres de fusta que fins a mitja paret cobrien tota l’habitació.
A un costat, unes mampares separaven una segona estança -un
bany. L’efecte era de conte de les mil i una nits. Fusta, daurats,
vermells, fum d’espelmes i una música oriental que mai havies
sentit. Vaig sentir-me en un núvol.
»Ens van traure els barnussos i ens van fer estirar -a mi de
cara i al Pedro panxa avall. Van tapar-me amb una tovallola
manta... estava calenta, va ser molt reconfortant. Les dues noies
van col·locar-se, de genolls, als peus del meu marit. El seu cos
brillava com mai... l’oli de coco encara es deixava sentir. Tot i
l’excedent evident de greix, la Joana va agafar un bonic bol de
fusta i li va abocar una gran quantitat d’oli sobre les cames, la
Noemí el va repartir enèrgicament per peus, turmells i va pujar
cap a les cuixes. Des d’allà, i ja amb una noia a cada cama, els
moviments de mans cada cop van ser més simètrics. Totes dues
van entrar a l’hora a les natges. Jo estava tombada a menys d’un
metre. Podia sentir el soroll de lliscar de les mans sobre la pell
del meu marit. Dues dones despullades amb uns cossos magnífics estaven ficant-li mà al meu home. Quatre pits com quatre
campanes tremolaven al ritme dels seus esforços. Era molt excitant, jo estava a tope. Un cop relaxats totalment els músculs,
li van separar les cames a l’hora que li enganxaven els braços
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al cos. Va obrir els ulls per mirar-me i amb la mirada li vaig fer
sentir que a mi també m’agradava. M’agradava de valent. De fet
vaig superar tot pudor i vaig començar a estimular-me mentre
mirava.
La Joana va reiniciar el ritual. Més oli, però aquest cop el va
tirar sobre mans i braços de la Noemí per després abocar-se el
que quedava, en aquell bol de fusta, sobre els seus pits. Es va
estirar sobre el meu marit, i va fregar i refregar els pits amb suaus i compassats moviments circulars. La Noemí va continuar
a les natges, seguint el mateix compàs que la Joana. Ho van
fer llarg, suau. En Pedro va esbufegar; no de cansament, va ser
com d’acceptar el que esperava però no creia que passaria. El
que era un massatge extern va passar a ser intern i per la cara
que va posar, li va agradar molt. El van fer girar. L’erecció era
de les bones. No va caler que li separessin les cames, ell ja se
les va posar en posició. Li van repetir el mateix massatge, però
aquest cop els pits de la Joana van anar més enllà del tors: van
passejar-se descaradament pel coll i la cara del meu home. En
qüestió de minuts la Joana estava de genolls al costat esquerre
i la Noemí, també de genolls, però eixarrancada sobre la cama
dreta del meu home. Una de les seves mans desapareixia per
sota de l’escrot i l’altra no cessava de fer cercles al voltant del
pubis. La Joana li tenia agafat -pràcticament pessigat- el gland
amb una mà mentre amb l’altra li estirava el penis amb sinuosos moviments descendents. De tant en tant els moviments
circulars de la Noemí passaven a ser pressions a la mateixa base
del tronc del Pedro; li contenia l’ejaculació. Vaig deixar d’observar aquell joc per mirar la cara del meu marit: m’estava mirant a mi, em vaig escórrer. Circulars, amunt i avall, amb dues
mans, només tocant el gland, fent lliscar les mans com si el
penis fos un bastó... Vaig veure mil maneres de masturbar un
home.
»Finalment el van alliberar. Va ser tot un espectacle: elles ho
controlaven tot. I vaig poder veure com de veritat la quantitat

Cargol - Malalts

191

és directament proporcional al temps de dedicació. Us juro
que només a les pel·lícules més porques havia vist una cosa
semblant. El van netejar amb tovalloletes calentes que treien
d’una mena de carmanyola semblant a les olles de vapor xineses
i el van tapar amb una tovallola com la meva, van aixecar-se i
van desaparèixer darrere de la mampara. Em vaig acostar al
Pedro i el vaig besar.
—Està molt bé el que ens expliques, Marina. Entenc que
aquesta situació va desembocar en un estat psicològic no desitjat. Podries enfocar-ho més directament. No volem desconnectar els teus companys de teràpia...
—Ho entenc, potser estic divagant massa...
Va sentir-se un “no” clar i sonor des del costat de la Marina.
Una veu d’home va parlar. En Joan.
—No ho penso pas, deixem que la Marina ens acabi d’explicar
la seva història. Hem de situar-nos bé, hem d’entendre el
seu problema per afrontar els nostres. No hi esteu d’acord,
companys?
—I tant —va dir en Miquel.
—Segueix, Marina, si us plau —va afegir la Pilar, la darrera
pacient—. Estic d’acord amb el meu marit, amb el que diu en
Joan. És cert, estem ubicats: ara cal saber que és el que va fer
saltar les alarmes.
Era evident que la resta de pacients -en Miquel, la Pilar i
el Joan- volien sentir la història completa. La doctora Ruiz va
deixar fer.
—Segueix, Marina. És el teu torn.
»Sí, ho era. Era el meu torn: les noies van tornar al cap de
pocs minuts, no sabria dir quant de temps va passar. Segurament el just com perquè les noies vinguessin dutxades i llestes per abordar-me. Els nervis em feien estar amb un punt de
neguit. Havia vist i gaudit de tot el que li havien fet al Pedro
“Què em faran a mi?”. El meu cap no parava. Van començar
més o menys igual amb mi. Evidentment una cosa era mirar
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i imaginar i una molt diferent era sentir. El meu cos era un
receptor de sensacions, un acumulador al qual no se li donava
descans, va ser brutal. La Joana no va deixar de passejar els seus
pits per la meva esquena i espatlles, la Noemí va fer el mateix
per les cames i natges. Me les obria i passava els seus mugrons
per tots els racons que pugueu imaginar. En aquella posició
els seus dits van desaparèixer dins meu. Vaig sentir com el meu
clítoris s’estimulava; ho feia des de dins, va ser increïble. No
van deixar-me baixar en cap moment; van fer torns. Van girar-me. L’objectiu va passar a ser els meus pits. No els va caler
gaire esforç per fer-me explotar. La Noemí va envernissar-me
d’oli i va escampar-lo amb els seus pits. El ventre era el punt de
partida i la meva cara el que marcava el punt per a un nou descens. L’altra noia no cessava d’estimular tota la part engonal i
el mont de venus. Mirar com els meus pits quedaven oprimits
per uns pits encara més grans, com els nostres mugrons xocaven i cedien a les pressions de l’altre va ser una visió que encara
m’acompanya molts vespres mentre espero a la meva parella.
»Tal com em volia fer veure la doctora, fins aquí no hi ha res
d’estrany. Tots podem fer una cosa semblant; potser vosaltres
ja ho heu fet. Però deixeu-me acabar. El problema va venir quasi
al final. Tal com us he dit, en aquest tipus de llocs les normes
són estrictes. No són bordells o cases de barrets; són massatgistes professionals, no putes. Mai podies tocar a les noies. Bé,
pagant una mica més les podies acaronar, podies tocar-les una
mica, però sempre avisant-les. I en cap cas, mai de la vida, interactuar sexualment amb elles. Jo m’ho vaig saltar tot.
»Ja havia perdut el compte dels orgasmes que havia tingut,
segurament mai tants com aquell dia. En un dels girs de les
noies, la Joana, la noia dels pits enormes -recordeu?- va posarse just darrere del meu cap, de manera que quan m’estimulava
els mugrons, els seus pits em colpejaven suaument el front,
baixà una mica per provocar, precisament, que m’arribessin a la
boca, va continuar baixant i els va fer xocar amb els meus pits.
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Jo tenia el seu ventre davant meu. I sí, ho vaig fer, vaig separar
els braços del cos i la vaig empènyer suaument cap a mi... Jo
vaig incomplir les normes, però ella no es va resistir. Li vaig
agafar els pits amb força i amb un gir de coll vaig veure’m a mi
mateixa besant profundament el sexe d’una desconeguda. Ella
es va eixarrancar una mica per facilitar-me la feina. Jo només
sentia música, explosions de plaer al meu entrecuix i unes
ganes irrefrenables de seguir eternament. Quan quedaven
deu minuts per complir les dues hores contractades, em van
netejar i ens van acompanyar a les dutxes. Ens van ensabonar
per fer marxar l’excés d’oli dels nostres cossos. En veure el grau
d’excitació que tornava a tenir el meu marit, no van dubtar ni
un moment en dirigir-nos per tal que ell pogués prendre’m
per darrere, de peu. Va ser el puntet final.
»Aquell impuls és el que considero culpable del problema.
El meu matrimoni està en perill. El meu marit és un sant i tot
ho fa per posar-me contenta, però...
»Veureu, al cap d’una setmana... vaig tornar a Barcelona,
sola. No vaig poder resistir-ho. Sis vegades vaig repetir. Després, les excuses i les coartades van fer-se insostenibles. Jo no
ho volia, era un impuls que no podia reprimir. Així que, simulant una recaiguda d’una antiga lesió d’esquena, vaig buscar-me una massatgista que em venia a casa cada setmana.
Evidentment no era una quiropràctica. Tot va saltar pels aires
quan un dia el meu marit va fer-se mal al bíceps femoral en
una sortida en bici. Sense consultar-me i amb tota la innocència del món, la va avisar. Jo li havia dit que era molt bona. A la
nit, a l’hora d’anar a dormir va explicar-me que, a mig massatge, la meva professional li havia intentat fer una fel·lació. No
el vaig voler enganyar més. I aquí estic.
La doctora Ruiz va prendre el control.
—Molt més que bé, Marina. Parlar amb naturalitat del sexe,
de la nostra sexualitat és el primer pas per poder abordar possibles problemes o per corregir allò que ens preocupa. Cal
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que, d’entrada, separeu aquests conceptes: patologia nociva
i tendència no desitjable de comportament puntual o impuls
circumstancial. Unes necessitaran tractaments llargs i possiblement amb ajuda farmacològica i els altres només requeriran un canvi d’hàbits i un reforç del control personal. Després
en parlarem. Vull que ho tingueu en compte per valorar com
cal el següent cas.
Els darrers companys que tenim avui són en Joan i la Pilar.
Són parella i han decidit venir per afrontar una possible addicció a la pràctica del sexe per impuls compulsiu associat a una
circumstància concreta. El més curiós del cas és que l’afectació
és doble. Per sort, són parella.
Els va mirar i amb un somriure els va convidar a començar.
—Començo jo o ho vols explicar tu, carinyet?
—Sí, sí, fes tu, Joan. Aquesta part l’expliques tu millor.
—Bé, La Pilar i jo ens coneixem des de fa almenys dotze anys
i en fa set que som parella. Per tal que sapigueu d’on venim i no
hi hagi confusions, tots dos som separats i ambdós vàrem ser
la causa respectiva dels divorcis pertinents. En altres paraules,
de dues parelles d’amics només en va quedar una. La nostra
atracció va ser magnètica.
»Diuen que hi ha persones que estan fetes l’una per a l’altra,
per afinitats, gustos, inquietuds. El nostre cas no és diferent.
Però el nostre nexe és l’atracció sexual. Penseu que al començament, quan quedàvem per sopar les dues parelles, el més
normal és que tant ella com jo acabéssim discutint amb els
nostres respectius per alguna mirada indiscreta o per alguna
insinuació fora de lloc.
»Finalment, hi vàrem caure de quatre grapes.
»En el casament d’un amic comú, tota la colla érem asseguts a la mateixa taula. I tot va transcórrer amb absoluta normalitat fins que va arribar el pastís i el cafè. En servir-lo, el
cambrer ens el va abocar tot sencer a sobre. La meva camisa i el
seu vestit van quedar perjudicats. ‘No t’hi posis Cebralín, que
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serà pitjor’, ens deia la que aleshores era la meva dona. ‘Agafeu
l’aigua amb gas i aneu a esbandir al servei... I ràpid’. Ja ho crec
que va ser ràpid... jo diria que va ser animal. Ens vàrem ficar
al servei dels minusvàlids, li vaig pujar el vestit i pràcticament
sense treure’m els pantalons ho vàrem fer salvatgement. Dos
minuts i potser exagero. Les taques no van marxar. En tornar,
la sala feia una profunda olor de cafè, a causa de dues-centes tassetes fumejants acabades de servir. El cas és que el joc va
continuar; cada cop que -per la raó que fos- coincidíem, si hi
havia un cafè pel mig, sempre hi havia alguna broma o alguna
referència. Per sort només ella i jo sabíem l’autèntic sentit de
tot plegat. Al cap de cop, la vaig convidar a fer un cafè dels bons.
»Sóc comercial i puc escapar-me amb certa facilitat. Ella és
mestra de secundària i almenys dues tardes a la setmana les
tenia lliures. Només us diré que passat un any tenia descompte
en almenys tres cadenes hoteleres. La nostra clau era anar a fer
un cafè.
»Encara ara no sé per què ho vàrem fer durar tant, va ser
molt injust per les que eren les nostres parelles de llavors. Molt
més tenint en compte que, com suposeu, ens van enganxar.
»Una nit, a casa de la Pilar, vàrem estar mirant un partit del
Barça i després, per no trencar la tradició, vam demanar menjar xinès i unes pizzes. Tot molt bo. Per les postres en Ramon,
el seu ex, va treure uns cigarrets del riure; va dir-nos que eren
molt suaus, que un company de feina els havia portat d’Amsterdam. ‘De primera’, va dir-nos. La veritat és que no sóc gaire
de fumar, ni la meva ex tampoc, he de dir-ho, però ens vam
animar mentre preparàvem la taula per fer unes partides de
cartes.
»La Pilar va preparar uns esplèndids gintònics de Citadelle
infusionat amb cardamom; i la Sofia, la meva ex, va posar uns
fruits secs en uns bols de ceràmica especialment dissenyats per
aquestes coses. Tot normal, com sempre. Quan en Ramon va
encendre el segon cigarret holandès, els seus ulls ja eren un
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bassal de felicitat -de llàgrimes i de dilatació de nineta fora de
mida. La meva dona no deixava de riure. ‘Fas cara del gat d’Alícia en el país de les meravelles’, li deia al Ramon.
»Estava clar que era ‘de primera’, però de suau no en tenia
res. Per sort ni la Pilar ni jo vàrem fumar gaire; el suficient per
fer uns riures. El cas és que en Ramon va passar de l’eufòria
al malestar. Jo penso que estava a punt de vomitar quan va
dir que anava a estirar-se una estona. ‘Cinc minuts’, va dir. La
meva ex va passar de la rialla fàcil a quedar-se apalancada. La
vaig ajudar a seure al sofà. A la tele estaven fent una peli de por
amb nenes japoneses que surten de pous i caminen estrany.
La meva dona no parava de fer rialletes i somriures. La seva
mirada semblava superar els LEDs de la pantalla del televisor
i estar resseguint el circuit imprès de les plaques electròniques
de l’aparell. A un pas de quedar noquejada.
»Li vaig dir a la Pilar que no estava en condicions de conduir,
que ho sentia molt i que caldria esperar una estona. Ella va fer
un somriure i va dir que faria un cafè perquè ens espaviléssim
tots. Estic segur que aquest cop no ho va dir amb segones però
el meu cervell va gestionar la informació de manera quasi automàtica. La vaig seguir a la cuina. Ella va baixar la caixeta de
capsuletes del prestatge de sobre la cafetera i va preguntar-me
si volia provar una marca nova o el de sempre. Per tal de veure
com es posava de puntetes i estirava el braç un altre cop li vaig
dir que sí, que provéssim alguna cosa nova. Ella duia una camisa llarga i unes malles negres. Érem amics, ens coneixíem de
sobres: anava còmoda, per anar per casa. En aixecar els braços,
la camisa deixava al descobert el seu culet. Me’l sabia de sobres,
però tant feia, no podia deixar de mirar-lo. Vaig acostar-me, li
vaig passar el braç per sota dels seus i vaig agafar la càpsula
de la caixa per posar-la a la cafetera. La tenia atrapada entre
el marbre i el meu cos. Vaig prémer el botonet i la màquina va
brunzir. Una finíssima olor familiar ho inundà tot. La Pilar
no va abaixar els braços del prestatge. Li vaig resseguir a poc
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a poc la cintura, els dorsals, per arribar amb una carícia a les
aixelles. Vaig entrar al seu pit desbotonant amb parsimònia la
camisa. Va començar a moure el cul amunt i avall, primer quasi de manera imperceptible, però al cap de pocs segons ja era
un autèntic estímul per a la prominència als meus pantalons.
Amb molta sort -els clips de cotilleria no són el meu fort- vaig
alliberar els petits pits de la Pilar del seu sostenidor i amb suficient traça li vaig baixar malles i tanga fins als turmells. ‘El
cafè ja està llest, la màquina ha parat’, vaig dir. ‘Segueixo?’,
vaig preguntar. ‘És perillós...’ vaig insistir, just en el moment
que entrava dins d’ella. Va ser molt i molt suau -lent, sense
cap indici de la sana violència de molts dels nostres encontres
anteriors. Vaig arribar fins on ja no podia més. Ella feia més
força, però ja no hi havia ni un mil·límetre entre nosaltres. Era
impossible estar més units. Va girar el cap i començà a moure’s
com si hi tingués només la punta de la punteta. Va ser genial,
intens i calent.
»En el punt àlgid del nostre clímax, o potser seria més adequat dir en el segon immediatament a continuació, el cor ens
va fer sentir un esglai. Unes rialles venien de la porta de la cuina. Vàrem separar-nos de cop... imagineu la situació? El meu
flux encara estava sortint per culpa dels darrers espasmes.
La Pilar no sabia si tapar-se el pit o apujar-se els pantalons.
La meva dona, sense parar de mirar-nos i entre rialla i rialla,
va assegurar-nos que a la tele hi havia una nena que no tenia
ulls però que ho podia veure tot. Es va posar a plorar com una
magdalena. La vaig portar a casa immediatament i el mateix
dilluns vaig fer les maletes. Però bé, aquest no és el tema. El cas
va continuar. Pilar?
— Eh?! Sí, continuo.
»En Joan va enllestir molt ràpidament les seves coses, però per
a mi va ser força més complicat. Els temes legals no estaven tan
clars: el pis estava tot al meu nom, ell volia una compensació...
va ser complicat. Però com diu en Joan, no vull desviar-me.
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»Quan tot va estar aclarit gràcies al meu advocat, en Joan no
va trigar ni cinc mesos a venir a viure a casa meva. En dos o tres
anys van esdevenir addictes al cafè: era un no parar.
»Recordo un dia que va trucar-me des de la feina al mòbil.
Va explicar-me que sortia de Rubí, de veure un client, i que si
jo volia, en trenta minuts seria al meu institut per fer un cafè.
Dúiem un ritme que només sentir la combinació de paraules
“fer un cafè” ja em posava calenta del tot. Li vaig dir que si
estava boig, que jo no podia sortir. Tenia classe fins al migdia i
després tutoria amb els pares d’un alumne. Va riure i em digué
que anés pensant en alguna cosa per escapar-me. Que faríem el
cafè a l’aparcament del centre comercial que tinc al costat de la
feina. Jo em vaig posar com unes brases: les ganes i la por feien
que la cosa fos excitant, emocionant. No tenia ni idea de quina
excusa posaria... potser una migranya, un mal menstrual o de
queixal. Qualsevol de les afeccions lleus però prou dures per a
ser enteses i comptar amb el plany solidari de qualsevol.
»La mala sort va fer que en Joan patís una avaria i la grua
l’hagués de remolcar fins a la concessionària amb la qual tenien
contractat el rènting dels cotxes d’empresa. Evidentment els
plans van esgarrar-se. Vaig enfadar-me molt, ja que quan en
Joan va trucar-me no feia ni cinc minuts que els pares amb qui
tenia entrevista havien anul·lat la cita per problemes que ara
no vénen al cas. No hauria calgut donar cap excusa.
»Després de dinar vaig decidir avançar feina i vaig anar al
meu despatx del departament. En poc més d’una setmana havia de preparar els exàmens de la segona avaluació -Jacobins,
Girondins i Lluís xvi, ja sabeu. El fet és que, endinsada en la
redacció d’una pregunta trampa, la típica que et fa guanyar o
perdre un puntet en funció del què entenguis, va presentar-se
al meu despatx el professor que estava de guàrdia aquella tarda. Més que presentar-se, estava fent la ronda i en veure’m allà
dins va decidir saludar-me. Era el professor de francès. ‘Treballes massa’, va dir.
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»Vaig respondre amb el millor dels meus amables somriures. ‘No t’ho pensis’. La següent frase va matar-me. ‘Vols fer un
cafè?’
»En Jaume era un tipus atractiu. Uns trenta i pocs, barbeta
de tres dies però súper arreglada, sempre camisa o polo, pantalons tipus xino i sabates esportives. Ah, i una fragància molt
intensa a eau d’Issey Miyake.
»D’una cosa vaig anar a l’altra... i no sé com, ni com m’ho
vaig manegar, deu minuts després tenia el membre del professor de francès dins la meva boca. Ell estava assegut a la taula i
jo no vaig ni moure’m de la cadira. Com tenia rodes, em vaig
limitar a lliscar fins a estar davant d’ell. No li vaig dir res. Li
vaig baixar la cremallera, li vaig traure i li vaig menjar. Ell només va dir ‘joder Pilar...’. Suposo que la sorpresa no el va deixar
reaccionar. De fet, he de dir-vos que li va costar molt tenir una
erecció completa. Penseu que al començament la podia tenir
tota sencera dins la boca. Quan es va animar del tot ja va ser
diferent. No la tenia molt llarga, però era impressionantment
gruixuda. Si ell feia pressió, m’ofegava una mica. Va costar-me
un bon mal de coll i els llavis se’m van tallar, però al cap de deu
minuts va ser tot meu. No vaig deixar vessar ni una gota. En
separar-me, li vaig dir que el meu el preferia curtet, si podia ser
ristretto i sense sucre. Es va cordar i al cap de cinc minuts tenia
el cafè sobre la taula.
»Com us he dit en Jaume era molt atractiu, però també va
resultar ser una mica bocamoll.
»Jo tenia guàrdia o tutoria un cop o dos per setmana. Abans
d’acabar el trimestre ja havia fet cafès amb el professor de matemàtiques, els dos de gimnàstica i tot el departament de física
i química, dos homes i una dona.
»No podia resistir-me. Cafè i sexe, per a mi, eren el mateix i
sempre em venien de gust.
»Vaig haver de canviar d’escola. Tenia més tutories
demanades que el nombre de pares del meu curs. Va ser del tot
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necessari: vaig assabentar-me que corria una llista d’espera per
venir a portar-me cafès.
»Li vaig explicar tot al Joan des del primer dia. No podia
mantenir una nova relació amb secrets o mentides. Com podeu veure, no només no em va engegar, sinó que em va entendre i em va animar a venir aquí.
—Impuls compulsiu, sens dubte —va dir la doctora.
»Ara vull que reflexioneu, que interioritzeu el vostre
problema. Penseu que és un problema? Mireu-vos, penseu en
el neguit de l’altre i mireu d’entendre com l’ajudaríeu, què
faríeu per l’altre? Us dono cinc minuts.
La doctora va aixecar-se i va anar a retirar la primera cortina. Pràcticament ja era de nit. Va deixar els apunts sobre la
taula, es va treure les ulleres de llegir. Va buscar la funda... no
la veia. La va trobar al taulell de l’office. De manera mecànica
va guardar-les.
Aquella nit tenia un compromís amb la seva parella. Li havia promès a la seva dona que la portaria al teatre i després
a sopar. Ja li havia fallat en massa ocasions. Esperava que la
teràpia d’avui arribes a bon port. Va mirar el rellotge: cinc minuts de reflexió, un discurset tècnic, donar-los el nom que té
cada cosa i cap a casa. Reflexionant sobre què diria en tornar
al cercle de pacients, va cometre un error. No hi va pensar. Es
va preparar un cafè a la seva impecable cafetera italiana, el va
agafar i remenant una punta de sucre bru va acostar-se de nou
a la paret de finestres. Ja era fosc. Va obrir la segona cortina en
el mateix moment que un llampec creuava el cel de Barcelona.
La pluja va esclafar-se sense control sobre els vidres. El súmmum de les casualitats va ser que en aquell mateix instant pel
quasi inaudible fil musical de la consulta va començar a sonar
el “Bangalore Tilac Shyam” del Ravi Shankar. Va gaudir mirant
les gotes explotant i lliscant per les finestres: mai podrien entrar dins la consulta, però no cessaven d’intentar-ho. Portaria
la seva dona a veure una de riure o un bon concert. No tenia
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ganes d’entrar en un clàssic, ja pensava massa a la feina. Va fer
un llarg glop de cafè -quina aroma, era fantàstica. Què magnífic és en Ravi Shankar, mai tindrem ningú igual.
Un altre llampec, aquest cop més lluny. De sobte, amb la
mateixa velocitat que aquella llum blava havia trencat el cel de
la ciutat, la feina va tornar de cop a la seva ment “Ostres, no!
Què he fet?!”. Va girar-se molt lentament. La imatge que va
copsar fou com quan mires la xocolata fossa envernissant la
fruita fresca. La seva catifa de pèl llarg era un espectacle.
Es va treure la bata blanca. Per la ràdio havien dit que segons la previsió, la pluja duraria tota la nit.

MALALTS
Macedònia
Penso que al marge dels dolços que es puguin preparar per
ocasions especials, la macedònia és l’estrella de les postres. No
us heu fixat que ningú demana o vol fruita quan tens convidats a casa? I que, literalment, vola en pocs minuts si la serveixes en forma de macedònia? És una realitat: qui no vol pelar-se
una trista mandarina és capaç de cruspir-se l’equivalent a dos
o tres peces de fruita variada si li dónes tallada i servida de
manera divertida.
Us donaré una de les receptes que prefereixo, però penseu
que n’hi ha moltíssimes -i totes igual o més bones que la meva.
No és de les més senzilles, ni tampoc és gaire ràpida, però és
per llepar-se els dits.
Ingredients (les temporades han deixat d’existir, però recomano fer anar el que toqui en cada època de l’any):
Per la macedònia:
- Mango
- Pera Puigcerdà (degana del comici)
- Poma pink lady
- Mandarina clementina
- Kiwi
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- Litxi
- Pinya
- Meló
- Plàtan
- Maduixes
- Taronja
- Sucre
Per les cobertures:
- 120 ml de nata líquida
- 180 grams de sucre
- 145 ml d’aigua mineral
- 60 grams cacau pur en pols
- 6 grams de gelatina (3 o 4 fulles)
- 2 cullerades de cafè
- 1 culleradeta de canyella en pols
Serà recomanable tenir un termòmetre de cuina. És més fàcil completar el procés amb garanties. Pot fer-se a ull però cal
ser un expert...
Pels complements:
- Llima
- Llimona
- Pa de pessic casolà a la xocolata
- Cireres en conserva d’aiguardent
- Sucre bru
- Sucre llustre
Preparem la macedònia:
Pelem tota la fruita.
Reservarem les puntes dels plàtans, les maduixes més
boniques (les més petites), quadradets de pinya, grills de
mandarina i bocins de kiwi. Ho entrarem al congelador mentre
preparem la resta.
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Tallem tota la fruita en bocins de mossegada. Si els feu massa
grans, resultarà incòmode. Per evitar oxidacions de pomes i
peres estarem molt al cas de tallar-les les darreres. Ruixarem
tota la fruita amb suc de llimona ensucrat (podem utilitzar
qualsevol dispensador ruixador) immediatament. Guardem
en un bol gran i tapem amb film tot el conjunt. Refrigerem.
La pinya, però, mereix un tracte especial. Abans d’afegir-la
al conjunt l’empolvorem per sobre amb ratlladura molt fina
de pell de llima. (Ja per si sol, el carpaccio de pinya amb ratlladures de llima és un postre molt especial. Tasteu-lo).
Amb un pelador tallarem la pell de la taronja de les mandarines llimones i llimes, en les tires més llargues possibles. Ens
assegurarem que no tinguin gaire part blanca. Farem bastonets d’uns 6-8 mil·límetres de gruix.
En una cassola bullirem durant almenys cinc minuts les tires. Retirem i repetim el procés dos cops més fent canvi d’aigua. En quinze minuts ho tenim llest. Ho traiem de l’aigua i
ho posem a bullir a foc molt lent en un almívar bàsic (aigua i
sucre). Vint minuts més seran suficients per tenir el confit que
necessitem. Retirarem totes les tires i les dipositarem sobre un
paper de forn separant-les molt bé: no han de tocar-se. Deixarem reposar dues hores. Un cop ben fredes i eixutes aprofitarem la mica d’humitat que els queda per arrebossar-les amb
sucre. Tindrem unes boniques tires -taronges, grogues i verdes- preparades pel següent pas.
En una cassola portarem fins al punt d’ebullició la nata líquida amb l’aigua mineral, les cullerades de cafè, la canyella,
el cacau i el sucre. No deixarem de fer anar les barnilles en cap
moment: és molt important mantenir la temperatura fins a arribar a 103º (a ull; és quan tot just arrenca a bullir). Ho retirem
i ho reservem en un bol fred. Continuem homogeneïtzant amb
les barnilles per tal que la temperatura sigui uniforme en tot
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el contingut. En arribar a 60º (quan deixa de fumejar intensament) afegim les plaques de gelatina estovades en aigua freda
i escorregudes convenientment. Continuem remenant amb les
barnilles.
En una graella de forn disposarem els trossos de pa de pessic*, la fruita reservada especialment i refrigerada al congelador i les peles confitades. Quan la cobertura arribi als 30º (ja es
queda enganxada a la cullera sense fer grans regalims), l’abocarem sobre totes les peces. Cobrirem completament fruita i pa
de pessic, mentre que les peles només les cobrirem fins una
mica més de la meitat. Deixarem refredar almenys una hora.
*Pa de pessic: farem un pa de pessic bàsic però amb una
característica: substituirem la meitat de l’oli de la recepta clàssica per mantega fosa a la qual afegirem dues cullerades de xocolata en pols. La segona cosa a tenir en compte és posar-lo en
safata gran. L’objectiu és fer una base molt plana, d’uns dos
centímetres d’alçada. Tallarem en bocins de 3 per 4 cms aproximadament. A la part superior i centrat, hi dipositarem una
cirera en conserva tallada per la meitat. Si ens cau una mica
d’aiguardent en posar-les, molt millor (hi quedaran dos bonyets).
Extraurem el suc d’una taronja, d’una llimona i d’una llima.
Afegirem una cullerada de sucre. Reservem.
Farem anar un plat pla gran i un bol (copa, got) de 250 cl o
de no gaire més. Si pot ser de vidre transparent, quedarà més
bonic.
Amb cura de repartir molt bé tots els tipus de fruita, farem
les combinacions de classes i colors que més ens agradin. El
bol, la copa o el got han de quedar molt plens. Abocarem el
suc de cítric per sobre i deixarem caure, en el moment de servir,
uns grans de sucre bru.
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En un lateral del plat muntarem un tall de pa de pessic i una
mostra de cada fruita amb la cobertura de mirall de xocolata.
Empolvorem delicadament amb una mica de sucre llustre.
Finalment decorarem amb les peles confitades, deixant-les
caure sobre el conjunt de glacejats.
Per als més golafres: podeu tornar a fondre la cobertura que
cau en l’operació de glacejat de la fruita i pa de pessic i, en rajolins, escampar-la per sobre dels bols de fruita un cop muntats.
Per als més atrevits: piqueu (molt poquet) unes fulles de
menta amb sucre bru i barregeu amb una copeta de rom vell.
Ho afegirem al suc de cítrics abans de perfumar la fruita al bol.
No cal res per remullar un plat tan fresc... però si voleu continuar la sobretaula, traieu els vostres millors licors o un bon
brut. Tot i que, per a mi, el més adient sempre serà fer un bon
cafè.

