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UNA VEU AL MEU JARDÍ 
 

 -Hola. 

 La veu d’una nena sortia de la foscor, de la zona del jardí fora de l’abast del 

llum que il·luminava el meu sopar. Als estius sempre sopo al jardí del meu maset, jo, a 

la fresca. Res, poca cosa. Aquell dissabte, ho recordo com si fos ara, una amanida de 

tomata i una truita de carabassó. A l’estiu, si tens amics que treballin un hort, tens 

carabassons a dojo. 

 -Hola.  

La veu continuava sortint de la foscor. El que més em va sobtar no va ser sentir 

aquella veu, no. El que em va estranyar, i molt, fou que els gossos no bordaven. 

D’ençà que vaig sortir de Barcelona sempre he tingut gossos. Tots recollits. Els gossos 

d’algú altre, els cans que persones sense ànima han abandonat. La gent actua com si 

els gossos no en tinguessin de sentiments. I a fe de Déu que en tenen. I t’estimen i et 

fan festes. I t’enyoren i es deprimeixen quan, si has de sortir de viatge, et veus obligat 

a deixar-los temporalment en una gossera.  

 -Hola.    

La veu decidida d’una nena com d’uns sis anys solcava la foscor, s’endinsava 

en la llum i m’arribava clarament perceptible. I els gossos no bordaven. Per què? Com 

s’ho manegava perquè els gossos no li bordessin? I la truita se’m refredava. 

 -Hola.  

 Finalment la menuda havia fet unes passes i la llum l’anava acaronant de forma 

decidida a mida que s’anava acostant, fent-se clarament visible. 

 -Bona nit li vaig respondre mentre pensava que la seva cara no m’era del tot 

estranya. Alguna cosa dels seus ulls em resultava molt familiar. Tal vegada el color. 

Era un color semblant al d’uns ulls que havia vist cada dia durant deu anys. I aquella 

barbeta era com la que veia cada dia quan m’afaitava.  

 -Que t’has perdut? -vaig preguntar-li començant a inquietar-me, que aquelles 

no eren hores d’anar pel món emprenyant a la gent que només vol gaudir del seu 

sopar a la fresca. I encara menys ho eren per a una nena petita. 

 La xiqueta negà amb el cap. 

 -Que vius per aquí? -li vaig demanar tot esperant que em donés una explicació 

versemblant a la seva estranya aparició. 

 La xiqueta afirmà amb un altre moviment del seu caparró. 

 -Com es diuen els teus pares? -vaig interrogar-la novament amb l’esperança de 

sentir uns noms coneguts i poder aclarir alguna cosa. 

 -Anna i Joaquim. 
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Immediatament me’n vaig adonar que alguna cosa no rutllava com havia de 

rutllar. Sí, com havia desitjat, coneixia els noms. No eren, però, els noms que jo 

esperava sentir; de fet podien ser qualsevol parell de noms menys aquells dos. Anna 

és el nom de la meva exdona. I jo em dic Joaquim. I, com per reblar el clau, aquella 

intrusa que afirmava tenir una mare que es deia com la meva ex, un pare que es deia 

com jo i a qui no coneixia de res, se m’acostà i, sense donar-me temps a reaccionar, 

em féu un petó a la galta i m’acaronà l’espatlla. 

No podia ser. Jo mai m’havia volgut emmainadar i ho havia aconseguit. I de 

retruc, davant la meva tossuderia en aquella mena de celibat de fills, la meva dona 

tocà el dos. Volia ser mare, em va dir. Sí, em podia estimar molt però no volia arribar 

als quaranta sense ser mare. Jo també me l’estimava, i molt. Però per damunt de tot hi 

vaig posar el meu desig de no ser pare. No podia suportar la idea de veure créixer 

davant meu el temps, de sentir com algú em comptava els anys pel simple fet de 

créixer. I, després de deu anys de matrimoni, apa, al jutjat a fer paperots i a tramitar el 

divorci. 

-Em puc asseure a la teva falda?- em demanà la nena desconeguda. 

Això ja era fer-ne un gra massa i em començà a emprenyar la seva presència. 

Quin dret tenia aquella marreca a importunar-me d’aquella manera i a interrompre el 

meu sopar? Jo procuro no emprenyar ningú i, per tant, espero que ningú m’emprenyi. I 

menys que, a casa meva, m’espatllin el sopar. Sentia la meva intimitat violada i com 

s’anava refredant la truita.  

Tanmateix, cada cop més confús, neguitejat, emprenyat i pensant únicament 

en com evitar la seva presència a la meva falda, només vaig ser capaç de preguntar-li, 

estúpidament, si tenia gana. Com si no sabés que els nens, a l’edat que aparentava 

tenir, sempre en tenen de gana, que mengen més que una llima i que costen una 

calerada. Novament, és clar, afirmà amb el cap. De sobte vaig començar a suar 

malgrat que bufava una bona garbinada. Semblava decidida a cruspir-se el meu sopar. 

Vaig tapar l’ampolla de vi, no fos que encara em denunciés algú per engatar 

una menor i li vaig dir que li anava a buscar un plat, coberts i aigua. Ella, davant la 

meva sorpresa, negà amb el cap. 

-Ja sóc gran, jo, pare. I sé parar la taula.  

Bocabadat per l’ús de la paraula pare que mai ningú no m’havia dirigit i sorprès 

en comprovar que era ella i no jo qui dominava la situació, vaig veure com entrava a  

casa. Sense fer soroll vaig acostar-me a la finestra i vaig estar a punt de caure de cul: 

com si ho hagués fet cada dia del món, aquella intrusa es va dirigir a l’armari on 

guardava les safates, n’agafà una, s’hi posà els estris necessaris que va traure dels 

calaixos correctes, sense errar-ne ni un, s’omplí una ampolla d’aigua enfilant-se a una 
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cadira i tornà a sortir. 

No podia ser. Jo mai havia volgut tenir fills i ara, de sobte, al meu paupèrrim 

jardí, format per quatre arbres i un bon grapat de males herbes maldestrament 

retallades, semblava que me n’hi havia crescut una, de filla. I bastant eixerida, per cert, 

com alguna vegada havia imaginat que m’agradaria que fos un fill meu, en cas d’haver 

acceptat la seva molesta i aterridora presència en la meva vida. No, no podia ser. Tot 

era un error monumental. Una broma dels meus sentits. Una juguesca que alguna 

ment perversa havia dissenyat acuradament. 

Mentre aquella manifassera s’endrapava la meva truita i la meva amanida 

sense badar boca, com calia, que mentre es menja no es parla, vaig repassar 

mentalment la curta nòmina dels meus amics. No, cap d'ells era capaç d’una cosa així. 

Vaig repassar la nòmina, encara més curta, dels meus enemics. Tampoc. Cap 

m’odiava amb tanta força ni es prendria tantes molèsties per fer-me la guitza. 

Un cop va acabar de cruspir-se el meu sopar, s’aixecà sense dir res, entrà 

novament a casa, s’acostà a la fruitera i digué: 

-Que puc agafar el plàtan? 

Allò ja passava de la ratlla. Mira que n’hi havia de fruita. Hagués pogut agafar 

préssecs de vinya, d’aigua, alguna poma o una pera, preguntar si tenia meló… Però 

no. L’únic plàtan que quedava se l’endraparia aquella desconeguda. La meva fruita 

preferida, semblava ser també la seva. I fins dilluns no podria tornar a tastar-la. Sense 

saber com, algú que era jo va dir que sí. Seguia confós i esmaperdut. 

Mentre es pelava el plàtan li vaig dir que anava al lavabo. Vaig entrar a casa, 

vaig engrapar el mòbil, vaig anar a la cambra de bany i vaig passar el forrellat. No 

parava de suar. Em vaig rentar la cara i els canells. Em vaig mirar la barbeta al mirall. 

Sí, com la seva. O la seva com la meva, tant hi fa. Finalment vaig trucar al 112. Que 

avisin als mossos, els vaig demanar, que una nena s’ha perdut i ha fet cap a casa 

meva, al maset del Quintanó, a tocar de Marçà, al Priorat. 

Al cap d’uns deu minuts de jugar al penjat amb aquella aparició indesitjada, deu 

minuts que es feren eterns, aparegueren els llums de la patrulla i els gossos bordaren 

d’allò més fins que els vaig calmar. Ara sí que havien bordat. Però, per quins set sous 

no havien bordat amb l’aparició de la xiqueta?  

Els dos agents em saludaren tocant-se la vora de la gorra i, amb una guspira 

de desconfiança als ulls, em demanaren que on estava la menor que s’havia perdut, 

com si no fos evident, si la tenien davant seu, a tocar, allí, asseguda a la taula, 

disposada a penjar-me per tercera vegada consecutiva. 

-Aquí la teniu -els vaig dir assenyalant amb un moviment del cap a aquella 

forastera que s’havia fotut el meu sopar en un tres i no res. 
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La guspira enrogí una mica més. Suposo que el tema de la barbeta n’era el 

motiu. Ara, ¿què podia fer jo si se m’havia presentat a casa una estranya que, per 

aquelles casualitats atzaroses de la genètica, tenia una barbeta clavada a la meva? 

Els ho vaig explicar tot. La meva separació pel meu horror als rellotges amb 

ulls, extremitats i cervell, la meva vida com a mestre de l’escola local, el meu desig de 

pau i tranquil·litat a la meva llar, que d’ensurts i neguits ja te’n donen prou els pares i 

l’administració, que els alumnes, pobres, no acostumen a tenir la culpa dels pecats 

dels seus pares i, encara menys, de les atzagaiades dels capitostos que mai han 

trepitjat una escola si no és per inaugurar-la! Que ja en tenia prou de responsabilitats 

amb els fills dels altres com per tenir-ne amb un de propi. Vaig buidar el pap ben 

buidat mentre aquella impostora recollia la taula. I ara, aquella menuda que no sabia 

qui era i que havia tornat a sortir amb quelcom a la mà, se’m presentava a la brava i 

actuava com si fos la reina de la casa. 

Res. Si les meves paraules havien fet algun efecte no era el desitjat i la guspira 

havia esdevingut un tió ben roent. 

Quan hagué acabat de desfogar-me, aquella intrusa fal·laç va fer a mans d’un 

dels agents allò que portava a la mà. Era un llibre blau amb unes lletres daurades que 

l’agent fullejà mirant-me a mi i a la menuda. Vaig respirar tranquil. En aquell llibre de 

família només hi estàvem inscrits la meva ex i jo. Bé, això creia. Però, de dintre del 

llibre, l’agent va traure un parell de documents i els llegí en veu alta. Un certificat 

d’empadronament i una sentència judicial. El noi uniformat em dedicà una mirada de 

menyspreu i li preguntà a la nena si es trobava bé, si jo li pegava, si li donava de 

menjar, si la portava a escola... La xiqueta negava i afirmava amb el cap. Totes les 

respostes m’eren absolutament favorables. I, malgrat que aquelles respostes em 

lliuraven de tenir problemes a curt termini, d’altra banda, a llarg termini, m’anaven 

condemnant a ser pare d’aquella criatura mentidera i desconeguda, a mi, que l’únic 

que volia era foragitar-la com fos. 

-És molt bo, el pare -digué finalment la nena tallant les preguntes dels agents 

alhora que m’agafava de la mà-. Però avui no ha tingut un bon dia. A primera hora del 

matí, mentre esmorzàvem, ha vist un meil que li van enviar ahir els de no sé quina 

editorial. I es veu que li deien que es podia confitar el seu original, que per res del món 

no li publicarien. 

I jo m’hagués volgut fondre allí mateix i en aquell mateix moment! Com ho 

sabia aquella descarada tafanera allò del correu electrònic? D’on havia tret aquella 

informació tan precisa si no hi era a casa al matí, quan jo havia mirat el correu? Com 

sabia que jo havia exclamat, en veure’l, «me’l puc confitar, l’original»? 

Els agents, després de mirar l’ampolla de vi mig buida, em digueren no sé què 
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sobre els serveis socials, la pàtria potestat i la Generalitat i em recordaren els deures 

de tot bon pare. Com si jo no els conegués prou bé, aquests deures! Com si no 

haguessin estat les ganes de lliurar-me’n d’ells allò que m’havia empès a no tenir fills! 

D’altra banda, tantes vegades els havia vist incomplerts per tants i tants pares, aquests 

deures! I ara resulta que era a mi a qui li repassaven la cartilla i qui rebia l’esbronc! 

Una renyina que tants i tants pares es mereixien! La meva ira no parava de créixer. 

Tanmateix, després de respirar a fons unes quantes vegades i tot acaronant amb la 

mà el caparró de la suposada filleta que, com una mala herba, m’havia crescut al jardí, 

vaig ser capaç de dir, tan educadament com vaig poder, que d’acord, que no sabia què 

m’havia passat i bajanades per l’estil. 

Encara amb el tió als ulls i mormolant alguna cosa sobre el vi, els divorciats i 

els dissabtes, els agents enfilaren cap al seu cotxe després de tornar a fregar amb les 

puntes dels dits les seves gorres i de desitjar-nos una bona nit. Com si això fos 

possible amb aquella falsària, impostora i poca-vergonya al meu costat! 

Quan el cotxe hagué desaparegut, la intrusa s’aixecà i em demanà si li 

acabaria de contar el conte del vestit nou de l’emperador. La meva incredulitat no 

parava de créixer. Me la vaig mirar sense acabar d’entendre com podia tenir tanta 

barra una criatura tan petita.  

Prou que m’agrada, a mi, explicar contes als alumnes de la meva classe. I els 

estrafaig, introdueixo elements nous que m’invento sobre la marxa per tal de provocar, 

per tal de veure si aquells cervellets són capaços de copsar les meves insinuacions 

que pretenen ser trencadores, trasbalsadores, tot creant dubtes generadors de 

coneixement. Això és una cosa, forma part de la feina i m’agrada. Ara, acabar de 

contar un conte que mai no havia començat, explicar un relat a una estranya amb la 

qual no tenia cap mena de relació, tant si com no narrar una història a la descarada 

més gran que mai no havia vist i, a més, haver-ho de fer a casa meva, al santuari de la 

meva independència i de la meva llibertat, això, tot això, era una altra cosa. Era un 

deure imposat que ultrapassava tota mesura i que se’m feia del tot impossible de pair. 

Tanmateix, novament, com si visqués sense viure dins meu, sense ser l’amo de 

les meves paraules, vaig dir que sí. La mocosa digué que anava a rentar-se les dents 

mentre dibuixava un somriure que coneixia bé però que era el somriure d’algú altre. 

Vaig decidir seguir-li la veta per guanyar temps i pensar en una solució i, 

mentre es rentava les dents, em vaig dirigir a l’habitació dels hostes a preparar-li el llit. 

Quan hi vaig entrar vaig estar a punt de perdre el poc seny que em quedava. Allò ja no 

era l’habitació dels hostes sinó l’habitació d’una nena de sis anys, amb les seves fotos 

de petita en braços d’algú que s’assemblava molt a mi, amb un parell de nines, els jocs 

de construcció, el quadern de deures d’estiu i l'ordinador portàtil damunt l’escriptori, 
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l'horari escolar penjant en un suro, els prestatges plens de contes, d’àlbums escolars, 

un per trimestre, amb un penjador d’on penjava la motxilla i roba de nena… I tot ben 

endreçat i polit! 

Les preguntes sense resposta no paraven de giravoltar pel meu cap i de 

trasbalsar-me. Com sabia on estaven totes les coses en aquella casa, els coberts, el 

llibre de família, les safates? Què havia passat a l’habitació dels hostes? Que això és 

el que ella era, en el millor dels casos, un hoste a qui aviat fotria al carrer. Una intrusa 

indesitjada a qui ningú havia cridat i a qui no deixaria que m’espatllés la vida. I per a 

acabar-ho d’adobar, com sabia que era a l’habitació dels hostes on la meva ex sempre 

deia que hi posaria l’habitació del fillet mentre jo la deixava fantasiejar una estona?  

Com vaig poder li vaig explicar el conte del vestit nou de l’emperador i, en 

acabar, em va dir sense cap ombra d’enuig a la seva veu però sí amb molta pena: 

-Avui no has estat gaire inspirat. Bona nit, pare. 

Em vaig aixecar per anar-me’n a fumar una cigarreta a la fresca, que prou que 

me la mereixia. Quan enfilava cap a la porta em digué: 

-I el meu petó? 

Un esglai em va recórrer l’espinada. Si alguna cosa no m’agrada gens és fer 

petons a la canalla. Ben mirat, però, la culpa la tenen els adults: que si fes-li un petó al 

papà, que si fes-li a la mamà, que no li fas un petó a la tieta, i a la iaiaaa?… I així 

acaben descobrint, ja de ben petitets, com, amb aquest gest tan simple, 

aconsegueixen que els caigui la baba als petonejats. I, alhora, albiren que amb aital  

acció totes les culpes els seran ràpidament perdonades. I aquells que els reben, una 

colla de babarotes, van i s’ho creuen això de que el petit monstre els estima de veritat! 

Com els entabanen! Com es pot ser tant babau i no entendre que tot plegat no és sinó 

un xantatge emocional dels més perversos! Mai he entès com això és possible. No 

solament ens xuclen la sang, ens compten el temps, ens marquen el ritme dels dies, 

de la vida. A sobre t’han d’omplir la galta de babes i t’han d’ensarronar! 

Em vaig acostar i, mantenint-me el més lluny possible d’aquella herbota pitjor 

que un picamoros, li vaig fer un petó al front a aquella furtadora del bé més preuat de 

la meva vida, la irresponsabilitat respecte els fills que mai no havia tingut. 

Ella, però, no en va tenir prou amb la meva momentània claudicació, no. Calia 

que demostrés qui manava allí. No, no n’havia tingut prou amb fer-me perdre el temps 

explicant-li un conte ni amb humiliar-me tot aconseguint que li fes un petó que per res 

del món desitjava fer-li. No, havia de portar les coses encara més lluny: m’engrapà el 

coll amb les dues manasses, s’abraonà sobre meu, em féu un petó als llavis i es va 

abraçar a mi, tot posant-me la testa al pit.  

Em vaig contenir a temps, no sóc dels que tenen la mà lleugera, jo, i la vaig 
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deixar fer. Sortosament la desvergonyida no em va bavar. Potser va ser la sorpresa de 

descobrir que no sempre t'empastifen i t'omplen la cara de secrecions salivals allò que 

em va tranquil·litzar. O tal vegada fou la tendresa i espontaneïtat que vaig intuir en el 

seu gest. O la felicitat sincera, brillant, dels seus ulls mentre em feia el petó. O la suau 

calidesa del seu cos. Ves a saber. Quan va afluixar l’abraçada, en plena confusió per 

aquestes descobertes, com vaig poder, li vaig desitjar que passés una bona nit i vaig 

apagar el llum. 

Vaig tornar al jardí i vaig encendre una cigarreta, aquella cigarreta que havia 

estat reservant-me durant tota la tarda per a després de sopar. Sobre la taula encara 

reposava el llibre de família i, al seu interior, els dos documents. Vaig examinar-ho tot. 

Els mossos tenien raó. Segons el llibre de família aquella nena, la Maria, era filla de 

Joaquim, jo, i d’Anna, la meva ex. Els cognoms no deixaven lloc al dubte. Si havia de 

creure el primer document dels que hi havia dintre del llibre, la Maria, és a dir la 

intrusa, estava empadronada a Marçà, a casa meva, al maset del Quintanó. El segon 

document, una sentència judicial, em va assabentar de que la meva dona, en l’acord 

de divorci, em cedia la seva custòdia per sempre més. 

No me’n podia avenir. Tot això és una juguesca d’algú, em deia. Tot era un 

parany pensat, i molt ben pensat i executat, per ensorrar-me. Aquests documents són 

falsos de totes totes i de cap a peus, no parava de repetir-me.  

Clar, em podeu dir que si tenia cor suficient per acollir els gossos d’altri no 

m’havia de fer res acollir una criatura. Però una cosa res té a veure amb l’altra. Un gos 

pots deixar-lo a la gossera una temporada, si és absolutament necessari. Una criatura 

no. I, si van tan mal dades, sempre li pots buscar un nou amo, al gos. En canvi, busca 

uns pares per a una criatura! A més, pels gossos no cal comprar ni vestidets, ni 

sabatetes, ni mitjonets cada sis mesos. Ni cadiretes de tota mena i mida per poder 

portar-los al cotxe: amb una simple xarxa te’n surts. Ni cal celebrar festes d’aniversari 

on una colla de marrecs, massa sovint maleducats, t’omplen la casa de porqueries i de 

xivarri. I tampoc cal batejar-los ni que facin la comunió, amb la qual cosa t’estalvies el 

convit. Bé, jo el convit me l'hagués estalviat de totes totes, que no l’hagués batejat al 

marrec en cas que hagués aparegut a la meva vida. 

A més, amb els gossos no has d’estar durant mesos pendent dels còlics 

perinatals, de les dents que surten i que et fan la guitza nit sí, nit també, ni de quan 

passen el xarampió… Ni has de suportar aquella mena de malaltia mental que 

anomenen adolescència, aquell moment de la vida de tota persona en què els pares 

apareixen com els individus més sinistres i perversos que hagi conegut la història del 

món. Res de tot això amb un gos! Un ca gairebé sempre en té prou amb el seu pinso 

habitual, una bona passejada i una mica d'estimació. Tampoc et reclamen fer la 
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comunió per tenir regals com els seus companys d’escola, ni has de pensar en què li 

regalaràs per Nadal, en què li cagarà el tió o en què li portaran els Reis d’Orient.  

Amb tot ja s’havien fet les dues de la matinada. Esgotat per aquests i altres 

pensaments me’n vaig anar al llit amb una decisió presa. Al dia següent, a primera 

hora i encara que fos diumenge, aniria a l’ajuntament. Segur que hi hauria algú donat 

que s’esperava la visita d'una consellera que venia a inaugurar el nou parc infantil. I, 

un cop demostrada la falsedat del certificat d’empadronament, als jutjats a demostrar 

de forma irrefutable la falsedat de l’altre document. Un cop tot aclarit, els pensava 

deixar allí aquell sac de mentides. Ben embolicadet. I, si calia, amb un llacet. 

Em va costar agafar el son. I el descans durà poc. Devien ser les set quan una 

lleu remor em va despertar. O potser van ser les sirenes del bombers. No ho sé pas. 

La qüestió és que, de mala gaita, em vaig aixecar per descobrir que la falsa filla, la 

Maria, havia ocupat el meu estudi. L’equip de música reproduïa, molt fluixet, la Júpiter 

de Mozart, Köchel ves a saber quin. Ella, l’embolicadora de la nit anterior, estava 

asseguda davant del meu escriptori, a un costat, respectant l’espai central on hi ha el 

meu portàtil. I allí, ben instal·lada, estava fent uns exercicis, segurament els seus 

deures de vacances. Com si no en tingués a l’habitació dels hostes, d’escriptori! No, 

no en tenia prou amb robar-me el temps. També em furtava l’espai. 

-Bon dia, pare -va dir en veure’m. I, posant-se dreta sobre la cadira, em va fer 

un altre petó. Santornem-hi. La seva cara feia olor a sabó. 

-Bon dia -li vaig respondre de mala lluna. I, amb ganes de que em deixés en 

pau, me’n vaig anar a la cuina a preparar-me un bon cafè amb llet, que prou que el 

necessitava, i un got de llet per a la falsària. 

-Que no hi ha Cola-Cao? -em digué tot observant els prestatges de la cuina. 

-S’ha acabat -li vaig mentir, que a casa meva mai n’hi havia hagut d’aquella 

cosa. Però vaig preferir no discutir. 

Mentre es feia el cafè, en una revolada, vaig sortir a donar l’esmorzar als 

gossos empaitat per la seva ombra trotant al meu costat. No hi va haver manera: va 

voler ser ella qui els posés la galleda amb el pinso. Com sempre, em va dir. Però, a 

quin coi de sempre es referia? Es va plantar davant de cada gos i sense cridar però 

amb energia els ordenà: 

-Seu. Dona’m la pota.  

I els gossos, en lloc d’abraonar-se a sobre del menjar, com fan amb mi, o en 

lloc de clavar-li una bona queixalada a la mà, que és el que jo em pensava que farien, 

s’assegueren i feren el gest de donar la pota. Vaig tornar a la cuina tot demanant-me 

on havien après la desconeguda i els gossos aquelles maneres tan polides. 

Quan li vaig posar el got de llet al davant, a la taula de la cuina, em mirà amb 
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mala cara i em digué que no en volia de llet sense Cola-Cao. 

-Si no t’agrada no te la beguis. Però aquí no hi ha res més -li vaig etzibar tot 

començant a passar cap al meu estudi. 

M’agrada esmorzar davant de l’ordinador mentre em fumo la primera cigarreta 

del dia. Pels altaveus brollava el molto allegro final. Vaig maleir Júpiter i tots els deus 

haguts i per haver abans d’intentar relaxar-me una mica. Vaig estirar cames i braços i 

en abaixar-los de poc no li foto per sobre, a la intrusa, el got de llet. Li va anar d’un pèl. 

No, amb ella aprop era millor estar-se ben quietet, que qualsevol moviment podia 

desencadenar una desgràcia. La descarada venia a ocupar el que ella suposava que 

era el seu lloc al meu escriptori, al meu costat, a acabar els deures mentre es bevia el 

seu got de llet, tal i com m’hauria agradat que fes un fill. Aquests malparits han 

estudiat tots els detalls, vaig pensar tot començant a sentir-me realment emprenyat 

una altra vegada. Era evident que allò de relaxar-me ho hauria de deixar per un altre 

dia. 

Impacient, guaitava el rellotge de l’ordinador ara i adés, esperant que les 

manetes s’acostessin a les nou, l’hora que calculava que obririen l’ajuntament. Quan 

marcaren menys deu li vaig dir que ens n’anàvem al poble. 

-Què hi anem a fer al poble? -em va preguntar sincerament sorpresa. 

-Als gronxadors -li vaig respondre. 

-Tan d’hora? A més, no hi anem gairebé mai als gronxadors, que sempre dius 

que són per nens sense altres inquietuds que jugar. 

Mai havia dit una cosa semblant a cap fill meu. Tanmateix, exactament això és 

el que li hauria dit si n’hagués tingut. Com ho podia saber, ella? Vaig fer veure que no 

sentia res i vaig engrapar les claus del cotxe. 

-Un moment, que m’he de rentar les dents! 

I enfilà cap al lavabo. Vaja, quina xiqueta mentidera més polida. O és una actriu 

de primera o els seus pares l’han educat prou bé, em vaig dir mentre tancava la clau 

de pas de la bombona de gas. Com jo ho hagués intentat fer si hagués caigut en l’error 

de desenvolupar aquell sentit de paternitat que mai havia tingut. 

Al cap de cinc minuts empentava la porta de l’ajuntament. La secretària saludà 

la impostora com si la conegués de tota la vida i em digué que el document 

d’empadronament estava perfectament en ordre. 

-Que tens problemes amb la teva ex? -em preguntà xafardejant com solia però 

de bona fe. 

Vaig mentir un parell d’excuses i, com qui no vol la cosa, vaig preguntar si 

encara estava obert el casal d’estiu per als nens. Començaven a pintar bastos i calia 

tenir una eixida preparada. 
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-No, el termini d'admissió va acabar ahir. Però com que encara hi ha places 

lliures te l’apunto ara mateix. Són cent euros setmanals. Ja veuràs Maria que bé que 

t’ho passaràs! -li digué amb veu melosa. 

Com tanta beneiteria sense solta ni volta sempre m’ha provocat arcades 

mentals, després de rascar-me la butxaca vaig tocar el dos de l’ajuntament tan ràpid 

com vaig poder. L’ombra de la falsa hereva seguia trotant al meu costat. Quan els 

enxampés a aquella colla de galifardeus els fotria una demanda que se’ls acabarien 

les ganes d’emprenyar per sempre més, rondinava ben emprenyat mentre conduïa cap 

al jutjat de guàrdia de Falset. 

-Fixa’t en les vinyes, pare. Quins pàmpols més verds! Aquest any, si no plou 

ara a l’estiu, la collita serà molt bona, que les nevades de l’hivern han deixat molt bona 

saó. 

Gairebé cada cop que obria la boca les seves paraules eren com una 

punyalada feta de sorpreses. Em deia les mateixes coses que jo li hauria fet observar 

si hagués estat filla meva, que aquesta és una de les responsabilitats dels pares, 

despertar el sentit de l’observació, esperonar la curiositat dels seus fills. Ella, però, em 

deia una i altra vegada, no era filla meva. 

A dos quarts de deu estàvem al jutjat. Em van atendre molt bé, tot sigui dit. 

Recordaven perfectament el meu cas donat que no és usual que la mare renunciï a la 

custòdia dels fills, em digueren. Sí, tot estava en ordre. El llibre de família era autèntic, 

vàlid i perfectament real. L’acord de separació també. Amb aquell document no tenia 

res a témer. Mai la meva ex em podria reclamar res de res. Havia renunciat a tots els 

seus drets. La Maria era filla meva i ben meva.  

I cada paraula era com un cop de puny a les meves il·lusions de desfer-me’n 

de l’engalipadora que, al meu costat, callada, escoltava atentament i amb expressió 

seriosa les explicacions del funcionari. Jo, astorat, a penes vaig poder badar boca. Si 

jo no la volia per a res aquella suposada filla meva, aquell sac de mentides, aquella 

rapinyaire que em volia robar la meva vida i la meva felicitat! Se la podien confitar ben 

confitada! Qui volgués! Allí mateix i en aquell mateix moment! El funcionari, 

malinterpretant la meva cara de confusió i decepció, em digué que no m’amoïnés, que 

estigués tranquil, em donà la mà, encaixarem i ens vam acomiadar. 

-Anem, pare. La mare no ens estima. Ni a tu ni a mi. Però no t’amoïnis, jo 

t’estimo per les dues -em digué un cop al carrer prement-me la mà amb força. Vaig 

poder articular un ganyol com a resposta. Com la sabia de llarga aquella mentidera! 

Que no vull que m’estimis, li hauria cridat. Ni per una ni per dues. Que jo únicament 

vull trobar els teus pares de veritat! Però em vaig contenir, no fos que el mosso 

d’esquadra de la porta em portés de pet a la garjola per maltractar un infant. 
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Vam tornar cap a casa. I la Maria s’entestava en donar-me la mà,  

s’encaparrava en fer-me observar la vellesa dels núvols dibuixant figures fantàstiques 

mentre conduïa, m’ensenyava la lluna encara al cel, sí allí al davant, prop del turó de la 

Miloquera. Jo, cec d’ira i de confusió, ni mirava allí on m’indicava ni me l’escoltava. 

Un cop a casa vaig seure davant de l’ordinador sense saber què fer ni a qui 

recórrer. Ella, aquella mena de gra que m’havia sortit, em digué que se n’anava a la 

seva habitació. No vaig respondre. Solament vaig pensar que se’n podia anar on 

volgués, com més lluny millor, que l’habitació no era la seva, que era la dels hostes.  

Al cap d’un parell d’hores de pensaments funestos sobre el meu futur va 

aparèixer amb una mena de llibre de cobertes verdes a les mans.  

-Què farem per dinar? Tinc gana.  

-Què hi portes a les mans? -vaig preguntar-li. 

-El nostre àlbum de fotos. Les he ordenat clinilògicament -em va dir. 

-Es diu cronològicament.  

Immediatament me’n vaig adonar, horroritzat, de l’abast del meu error. La 

rectificació se m’havia escapat sense voler. Havia estat una deformació professional. 

Tres maleïdes paraules que eren el principi d’allò que podia ser l’inici de la meva 

definitiva claudicació davant de les seves pretensions d’esdevenir filla meva. Amb la 

meva correcció havia entrat, per uns segons, en el seu joc diabòlic. No tornarà a 

passar, em vaig jurar a mi mateix mentre aquella mena d’esbarzer amb potes anava 

repetint «cronològicament, cronològicament», per tal de memoritzar la paraula. 

Vaig enllestir ràpid el dinar, que l’estiu no és època propícia per a 

complicacions culinàries: una bona amanida de productes d’horts amistosos i dos 

llussets a la planxa que no vaig tenir altre remei que compartir amb aquella sangonera.  

Després de dinar se’n va anar a fer la migdiada, em digué. I em tornà a fer un 

petó. Vaig esperar una estona i vaig trucar un amic meu que és psiquiatra. Com qui no 

vol la cosa vaig anar portant la conversa cap al meu problema tot fent veure que era 

un altre, l’afectat. Em digué que es podia tractar d’un atac d’amnèsia parcial fruit d’una 

situació estressant. Li vaig donar les gràcies i al cap d’un moment ens acomiadàvem. 

Estrès. Quin estrès havia patit jo? Ben tranquil que estava fins que havia aparegut 

aquella cosa! Si l’única cosa que m’estressava era la seva presència. Amnèsia? Si jo 

sempre he tingut bona memòria per a les cares. I la seva, bé, sí, em recordava la de la 

seva mare, vull dir la de la meva ex, sobretot els ulls, ho reconec. I la meva, també em 

recordava la meva, d’acord. Mai, però que mai, l’havia vist jo abans, la seva cara! 

Aquella tarda, per primera vegada en la meva vida, no vaig anar sol a passejar 

els gossos. L’ombra em seguia com podia però s’aferrava a mi. I no em va caldre 

portar els gossos fermats perquè, quan s’allunyaven, n’hi havia prou amb un xiulet de 
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la nena perquè giressin cua i tornessin. 

Després de la passejada i la suada vingué la dutxa. I s’entestà en dutxar-se 

amb mi, com sempre havia fet, em digué estranyada quan li vaig dir que primer es 

dutxés ella. Jo ja no sabia què dir ni què fer! Em vaig posar d’esquena, em vaig 

despullar i vaig entrar com vaig poder a la banyera. I ella darrere meu. Em féu seure 

per ensabonar-me l’esquena. 

-Que ja no t’agrada que t’ensaboni i et grati l’esquena, pare? -em digué amb 

certa tristor a la veu. 

I tant que m’agrada que em gratin l’esquena! Tanmateix, el fet d’estar amb una 

menor a qui no coneixia de res, a la dutxa, i nu, no em feia cap gràcia. Encara em 

fotran a la presó per abús de menors, vaig pensar. A sobre que em roben la meva 

intimitat, m’acabaran robant del tot la meva llibertat. Per la seva banda, ella, com si ho 

hagués fet tota la vida, com si formés part d’un joc jugat centenars de vegades, va 

començar a fregar-me i gratar-me l’esquena amb l'esponja mentre cantava una 

d’aquelles cançonetes que els parvulets aprenen a l’escola.  

-Com és que no cantes avui, pare? -em deia de tant en tant. Jo em feia el sord. 

I després em va tocar a mi gratar-li l’esquena. I eixugar-la, que m’agrada 

mooooolt que m’eixuguis pare! Que em fas moltes pessigolles amb la tovallola! I com 

reia la condemnada mentre l’eixugava! Com podia passar-s’ho tan bé amb una 

ximplesa com aquella? 

En acabar aquell suplici vaig traure l’ordinador a la fresca de la garbinada. Ella, 

com si fos un costum ben aprés, em seguí, va col·locar el seu portàtil davant per 

davant meu i es va asseure, ben calladeta. Malgrat tot no em podia concentrar per 

acabar aquell article que havia d’escriure per a una revista local. Per acabar-ho 

d’adobar el tema era la relació entre pares i fills! No hi havia manera. Tan clares com 

havia vist les les coses el dia anterior, des de la perspectiva de la pura teoria i ara, que 

estava patint la pràctica, no podia ni escriure una línia amb un cert sentit. 

Al cap d’una estona d’escriure i d’esborrar allò escrit, em vaig sorprendre 

observant-la. Certament tenia els mateixos ulls de la meva ex. Aquells ulls que jo tant 

m’havia estimat. Uns ulls que ara es movien per la pantalla de l’ordinador. I que reien, 

s’arrodonien quan encertaven el resultat del problema. Que s’enfurismaven i 

s’aprimaven fins ser petites escletxes quan, en lloc dels aplaudiments, l’andròmina 

emetia un xiulet desagradable de desaprovació. 

Després de sopar es va encaparrar en anar al seu llit i que l’acompanyés. Em 

volia ensenyar l’àlbum de fotografies que havia ordenat, em digué. Jo, cansat, 

esmaperdut i sense forces per lluitar, la vaig seguir pensant que es tractava d’una 

col·lecció de fotos de la Hanna Montana, dels Monster High o de qualsevol d’aquests 
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monstres mediàtics que s’inventen per entabanar els nens i, de pas, convertir-los en 

consumidors compulsius de tota mena de bestieses, 

I em vaig equivocar. Perquè res d'això no hi havia a l'àlbum de tapes verdes. El 

que em va ensenyar era el seu àlbum de fotos si bé, ella, ensarronadora com la que 

més, afirmava que era el nostre àlbum, tot subratllant amb un deix especial a la veu, 

un deix com de satisfacció i d'orgull, la paraula nostre. Un àlbum familiar, d’aquells que 

gairebé tothom conserva a casa per recordar com n’eren de bufons, de petits, el seus 

fills. 

I allí estava ella, acabada de nàixer, en braços d’algú que s’assemblava a la 

meva ex. I, en una altra, amb algú que s’assemblava a mi, vestit de metge i que 

semblava plorar. I la foto de quan féu el primer mes. I la de quan va començar a 

caminar, tentinejant, avançant cap a un paio que ja us podeu imaginar a qui 

s’assemblava. Un paio que, ajupit, a poques passes de la nena, l’esperava amb els 

braços ben oberts. I la del primer dia d’escola, amb la bata a la mà i la motxilla a 

l’esquena. L’altra mà la donava a algú que novament tenia una retirada a mi. I una 

altra aprenent a anar en bicicleta. I una més amb dos gossos petits del mateix color 

que els meus gossos. I encara una més bufant cinc espelmes. 

-Aquesta la vam fer amb l’automàtic -em digué assenyalant-la amb el dit-. Te’n 

recordes que vas ensopegar quan corries per tornar a seure al meu costat, pare? 

No vaig poder més. Les darreres vint-i-quatre hores havien estat molt dures per 

a mi. No us podeu imaginar com m’havia aguantat fins aquell moment, com m’estava 

consumint per dins, com m’havia contingut l’ira acumulada davant de tanta frustració, 

davant d’una situació insostenible, horrorosa, insuportable i que, tanmateix, semblava 

que res no podia fer per redreçar.  

-Mai no he corregut, jo, per fer-me una foto. I menys per fer-me una foto tan 

ximple com aquesta. Jo no sóc el paio aquest de la foto. Jo no sóc el teu pare. Per 

molt que t’encaparris no tenim res a veure, tu i jo. Ets una intrusa en la meva vida. 

Només espero que arribi el moment en què me’n pugui lliurar de tu. 

Em vaig penedir immediatament d’haver pronunciat aquelles paraules. No pel 

significant emprat, que tampoc era tan ofensiu des del meu punt de vista teòric, que 

havia estat assertiu, jo, que ho havia dit sense odi, sense esverar-me, tranquil·lament, 

honestament, intentant controlar l’ira, com recomanen els especialistes. De fet, esgotat 

per la impotència i la manca de descans, encara que hagués volgut no tenia forces ja 

ni per emprenyar-me. Tampoc pel significat perquè, ben mirat, tot el que havia dit era 

veritat. No. Si em vaig penedir immediatament va ser per l’efecte que aquelles 

paraules van produir en aquella criatura perquè aquella intrusa mentidera, que es feia 

passar per filla meva, esclafí a plorar.  
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-Pare, què et passa? -em digué entre gemecs i abraçant-me molt fort-. Ahir no 

em vas venir a buscar a casa dels meus amics. Truques a la policia i fas veure que no 

em coneixes. Ja no xales contant-me contes. Ja no vols que t’ensaboni l’esquena, ni 

cantes amb mi, ni m’expliques coses, com sempre has fet. Ni em compres Cola-Cao. 

Què et passa pare? Que ja no m’estimes? 

Plors i més plors. No suporto que la canalla plori. Si no tenen raó m’enfurismo 

pensant que són uns malcriats. I si tenen raó maleeixo el món injust i no sé què fer per 

aturar-los. Cert, el plor no era una situació nova donat que, de vegades, algun alumne 

em plora a classe si no ha fet els deures, o si sóc dur davant d’un treball fet de 

qualsevol manera. Tanmateix, sé que aquells són plors que busquen una compassió 

mal entesa, que busquen la meva complicitat per tal d’evitar una mala nota i la renyina 

dels pares. Aquell plor, però, era diferent. Jo, directament, n’era la causa i, a més, era 

un plor que semblava sincer, un plor desconsolat d’algú que ha perdut el nord. El plor 

d’algú que ha perdut el lloc al món, d’algú que veu com el seu món s’ensorra. 

No podia consentir que aquell plor, aquell desconsol seguís. I vaig acaronar els 

seus cabells foscos. Automàticament de primeres, que l’únic que volia era que callés. 

Amb certa emoció, després, a mesura que jo anava comprenent el significat d’aquell 

plor i que ella s’anava calmant. I es va adormir. I jo també.  

I al cap de nou mesos d’aquella nit dormida al seu costat i d’aixecar-me fet una 

coca amb mals per tot arreu, tot es capgirà novament. Foren nou mesos plens de 

dubtes i sorpreses. No us diré que vaig ser feliç, que tampoc és ben bé això. Al 

començament va ser molt dur, com ja us podeu imaginar després del que us he 

explicat. Van ser temps difícils, no us ho negaré. Poc a poc, però, les coses van anar 

encaixant.  

La meva rutina d’home solitari va desaparèixer i va ser substituïda per la rutina 

d’un home solitari amb una Maria al seu costat, fent saltirons per seguir el pas, 

agafada a la seva mà. I, de la seva mà, vaig aprendre moltes coses. Vaig aprendre a 

compartir el meu temps amb una altra persona com mai no ho havia fet fins aleshores, 

a buscar i a crear espais de llibertat. També vaig aprendre a gaudir de coses que fins 

aquell moment m’imaginava com un turment, com les festes d’aniversari i les anades 

als gronxadors. Clar, val a dir que la Maria era molt especial. Potser massa especial. 

Però deixà de ser un problema per mi. I vaig començar a rebre petons sense esglaiar-

me, sense amoïnar-me gaire per les possibles baves. I ja li feia fotografies, de les que 

són una ximpleria, és clar, i de les que no ho són tant. I ja em deixava ensabonar 

l’esquena mentre cantàvem cançonetes. I vaig començar a recordar-me’n de comprar-

li Cola-Cao. I ja gaudia contant-li contes estrafets, entremaliats. Vaig aprendre a ser 

responsable d’una altra persona sense que això em creés un estrès insuportable. 
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I així havien anat les coses fins que un matí, just al cap de nou mesos de la 

seva aparició vaig entrar en estat de xoc. I vaig començar a patir l'estrès que em va dir 

el meu amic, el psiquiatra. Un estrès que, tanmateix, no estava fet d’oblits sinó de 

records. De memòries de tants i tants moments que havíem passat plegats. De 

preguntes que m’havia fet i que li havia intentat respondre. De passejades fetes de 

xiulets i suades o de xiulets i rierols glaçats. De cançons cantades, esquenes gratades 

i rialles fetes de pessigolles. D'estones de fotos amb ensopegada. D'hores fetes 

d’estudi compartit, de fotos ordenades clinilògicament, de contes amb sorpresa, de 

mans que buscaven la meva, de penjats, de parxís o de tendresa. 

I és que, al cap de nou mesos justos de la seva aparició, un matí, en aixecar-

me, l’habitació de la Maria tornava a ser l’habitació dels hostes, sense horaris, sense 

nines, sense informes, sense motxilles ni àlbums escolars. Del seu pas per l’habitació 

només restava l’àlbum de cobertes verdes. El vaig obrir. Les pàgines estaven en 

blanc. La Maria, igual com havia aparegut, s’havia fet fonedissa. 

*** 

- Hola. 

Una veu femenina torna a sonar aquest capvespre al meu jardí. Ara els gossos  

tampoc han bordat. Potser perquè han reconegut la seva veu. O potser perquè avui és 

un dia especial. I és que avui és un dia d’aniversaris: fa dos anys que em vaig separar 

de la meva dona, un any que va aparèixer la Maria i tres mesos que va desaparèixer.  

Han estat tres mesos de molta tranquil·litat, tres mesos sense ensurts, sense 

sorpreses i sense preguntes. Tres mesos d’intimitat recuperada, de llibertat absoluta. 

Cert. No us ho negaré. Gairebé tot ha tornat a ser com era abans de l’arribada de la 

Maria. Gairebé perquè també han estat tres mesos sense ulls riallers que em feien un 

petó, sense ningú que m’ensabonés l’esquena o a qui fer pessigolles; sense ningú  a 

qui explicar contes improvisats a la nit o a qui ajudar a fer els deures. Tres mesos 

sense escoltar observacions o preguntes punyents, sense Mozart, sense penjats, 

sense ensopegades i sense Cola-Cao. Tres mesos passejant tot sol els meus gossos, 

com abans, estrebada va, estrebada ve i vivint amb el pilot automàtic posat. Tres 

mesos sense tendresa.  

Potser per això fa una setmana vaig trucar l’Anna, la meva ex. Li vaig explicar 

tot el referent a la Maria. Es va pensar que m’havia tornat boig, és clar. Li vaig dir que 

no m’estranyava però que si acceptava que la convidés a sopar a la casa que havíem 

tingut en comú, potser m’entendria millor, li deia mentre sostenia amb la mà lliure 

l’àlbum de cobertes verdes que un dia havia estat ple de vida i ara estava mort. Va 

acceptar. Probablement va ser decisiu que li digués que jo encara me l’estimava i que 

m’estava replantejant la meva negativa a tenir fills. 


