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NO VAIG PODER TOCAR EL CROISSANT.
EL PROJECTE DE CAN CARALLOT
AVANÇA. PARADOXES
Encara que el croissant no, les avellanes sí. Sé per què ho dic. Més endavant
també ho havia de saber la Guiomar. El lector, ja ho veurem.
—Pugem un moment a casa meva —em va dir un dia d’aquella setmana
de festes.
—A casa teva?
—Visc amb la meva mare. A aquestes hores deu haver sortit a comprar.
—Però...
—La meva porteria és com un portaavions.
—No us coneixeu?
—Així, així... El lema és: jo no et follo a tu si tu no em folles a mi.
—Per què parles d’una manera tan basta?
—Una merda parlo com tu dius!
—No?
—A més, és moda.
—La moda és un dogal.
—Un coll...! Mmmm! Per follar-me el colló, m’he follat la llengua. Mira.
Pujàvem amb ascensor. La hi vaig xuclar suaument.
Per què aquell ramat tipus Guiomar sempre follava, menys quan follava?
Per què llavors feia l’amor?
—Hòst...! Mai més deixaré anar un renec davant teu. Promès. Qui t’ha
ensenyat a fer petons tan collonudivinament?
Vam sortir de l’ascensor. Eren les deu del matí.
Se li acumulaven tants papers al despatx que tan sols els donava una ullada.
Ja se’ls miraria. Els distribuïa pels diversos calaixos de la taula i pels prestatges
d’un armari metàl·lic. Hauria necessitat molts calaixos, molts armaris, molts
prestatges, un per a cada paper... Un paper era l’acta d’una reunió de l’Executiu
del PSUC ellenc. No era normal que li passessin aquests documents. Va estar a
punt de llençar-lo a la paperera. Va veure-hi el seu nom escrit i es va fixar en el
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detall. Un dels punts especificava que s’havia de “forçar” la seva dimissió. De
moment, això era impossible i l’assumpte quedava mort. El Central continuava
opinant que en Cranes era un patum i que podia anar a la seva i fer el que
volgués dins de la seva correcció habitual. Si insistien a fer-lo dimitir, haurien
de tractar l’assumpte amb el Central. Li va cridar l’atenció la paraula “forçar”.
Per què volien obligar-lo a dimitir? Qui? Quins tripijocs l’embolicaven? Va
dir a en Sala, el tenia a l’altra taula del despatx: el que més m’”agrada” de
vosaltres, els pessuquers, és l’“eufemisme” escàs que gasteu per explicar les
coses. En Sala apreciava en Cranes i l’havia advertit sobre les intrigues que
es brodaven al seu voltant. Tranquil. En Gregorio López Raimundo i en Guti
encara l’avalaven. Per això ara en Cranes li ensenyava el paper, com dient:
mira, el que m’explicaves. En Sala estava sorprès. Aquest document no era
per a passar-l’hi, al contrari. Significava que l’hi havien “filtrat” en un afany
de fer-li saber la qüestió. L’autor de la filtració devia haver estat en Daroca per
mediació d’en Gavilondo, un que, encara que estava acomiadat, continuava
treballant a Cultura fins a acabar el contracte. En Cranes no entenia res de
tot allò. Vosaltres em vau buscar per encapçalar la vostra llista. Jo no ho volia.
Què voleu, ara? En Sala li va fer entendre que les intrigues es tornen tan
enrevessades que ni els intrigants les comprenen, però continuen intrigant. En
política, la intriga és una addicció. Tu tranquil. Els grans caps t’emparen.
Els meus pensaments fulguraven. Què hi havia de fer, a casa de la Guiomar,
mentre no hi era la seva mare? Com reaccionaria la Guiomar si jo? Què faria,
si no? Volia evocar com va passar amb la Marisa. Les emocions, fins i tot les
inoblidables, si no les expliques, les acabes oblidant. Els primers festejos amb
la Lola ja ni figuraven als racons plens de teranyines de la meva memòria. No
hi figuraven ni feia falta que hi figuressin. I això que ja, abans de casar-nos...
—La meva mare, la sentirem entrar.
En Sunyer va escriure un informe detallat sobre Can Carallot, incidint en
el Carallot biblioteca més que en el Carallot residència d’avis. En Carallot,
en el seu testament, especificava asil, asil, no residència. No. Un asil era
una institució benèfica amb cabuda per a cent, dos-cents, tres-cents, quatrecents avis, a en Sunyer no li importava col·locar-hi tants avis com fossin
necessaris, cinc-cents, mil ancians, a més d’una comunitat de monges, almenys
vint-i-cinc monges, cinquanta monges, cent. A en Sunyer no li importava
col·locar totes les monges que fossin necessàries. En Cranes el va ajudar en
l’avaluació. A l’antic asil del Castell, a la seva Zona Costanera, i en la seva
època, hi albergaven 47 monges, 782 ancians, 344 nens, porters, cuiners,
porquers, jardiners, altres servidors. Llavors eren servidors; ara serien conills
o funcionaris. L’asil del Castell ocupava un terreny com cinc vegades Can
Carallot. Encara que tothom li deia l’Asil, s’havia dit Asil de la Pia Pietat i de
la Mia Misericòrdia. Si desitjaven convertir Can Carallot en residència d’avis,
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usant únicament el cos de la casa i mantenint jardí i camp per als residents,
només hi hauria cabuda per a quinze, deu avis, per a vuit, millor per a cinc,
si és que volien allotjar-los còmodament. A més, continuava en Sunyer, en
Cranes feia que sí amb el cap, si es pretenia demolir Can Carallot per edificar
tots els metres quadrats de la finca, amb quins diners es faria? Amb el de les
bibliotecàries de la Generalitat, no. A Ells tampoc no hi havia tants ancians
que necessitessin residència. I una residència d’aquestes característiques, on
només hi cabria un avi, dos avis, quatre avis, es trobaria amb el panorama que
si n’hi col·locaven deu o vint, ocasionarien una congestió, mentre que en una
biblioteca d’aquella voluminositat, quants volums s’hi podrien fer caber? Cinc
mil, deu mil, trenta mil, amb els prestatges corredissos moderns, cent mil, més
volums, tants volums com volguessin, a en Sunyer no li molestava col·locar-hi
tots els volums necessaris, fins i tot innecessaris. Tant d’embalum implicaria
pocs servidors: dues bibliotecàries, una bibliotecària, mitja bibliotecària, cap
bibliotecària, tampoc no li importava fer minvar el nombre de bibliotecàries
en benefici de la biblioteca unicòrnia i no del vell rinoceront. En Cranes li
va dir: treu les metàfores. Les residències per a avis eren un mètode inhumà,
la penúltima tomba. Els avis havien de viure amb la família; si no en tenien,
continuar a les seves cases habituals, amb un veïnat normal i no pas vell, i
unes visitadores domiciliàries atentes que els cuinessin, els netegessin la caca
i els punxessin la insulina. En Cranes va dir: això està molt bé.
Ens vam abraçar. Fort. Hauria quedat millor: ens vam fondre en una
abraçada. Notava que, literàriament, el meu llibre, almenys la venjança del
meu llibre, la Guiomar me l’anava espatllant. Jo, que havia començat tan
esquerp contra ella, ara anava boig: d’aiguafort, ella se m’havia convertit
en aquarel·la. O sigui que només entrar a casa seva ens vam enganxar com
paparres. Semblàvem una ventosa esclafada contra una altra ventosa.
—Smuaff!
En Cranes i en Sunyer van marxar del museu cap a l’Ajuntament.
L’Ajuntament era una fortalesa; el museu no arribava ni a fortí. No interessava
a cap polític perquè no se’l podia esprémer. A en Cranes el fascinava perquè
culturalment el va trobar valuós des del dia que va ocupar la ponència; també
perquè era una capsa de música muda, plena de temps emmagatzemat, un temps
que passava sense passar perquè eren les persones, no les que passaven, sinó
les que transcorrien. Des que va baixar de Cultura, era la seva última engruna
municipal. En Sunyer i l’Urbano s’adonaven que tots els seus esforços, durant
el franquisme, per mantenir aquella petita joia de la corona de la democràcia
haurien estat en va si no hagués estat per en Cranes. La petita joia hauria
anat a parar a un femer. Déu n’hi do, en Cranes, quan es posava líric! En
Cranes va dir a en Jaume Ferrer: l’informe sobre la biblioteca de Can Carallot
que em vas demanar. Era com si l’informe l’hagués redactat ell. En realitat
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només l’havia hagut de signar. Va afegir: ho hem fet amb en Sunyer. Davant
de la impropietat de l’“hem”, vaig aclarir: l’“he” redactat amb en Sunyer. Ell
només havia suprimit les metàfores i hi havia afegit alguna ampul·lositat. Va
tornar a afegir: l’“ha” escrit en Sunyer. Es parlava d’aquesta manera: “hem”
en lloc d’“he” o “ha”, com si sempre col·laboressin en l’empresa grans equips
que tu dirigies. S’usaven plurals multitudinaris en assumptes guisats per
quatre. En Ferrer va donar una lleugeríssima ullada al paper i va dir: passeulo a l’Ardevol. Anava preocupat amb la rumorologia que els socialistes els
arrabassaven Cultura. Només en Sala s’atrevia a opinar que si en Cranes hi
hagués continuat al davant, ni ho intentarien ni ho pensarien. En Cranes també
era un “intocable” per als socialistes. Posant-se l’índex a la punta d’aquell nas
de patrici romà i colpejant-lo diverses vegades deia: doncs jo tinc olfacte per a
aquestes coses; ves quin favor que els hem fet, als socialistes. Però això, ningú
no ho volia reconèixer. Quan en Cranes i en Sunyer van pujar al furgó de cua
van notar com si, el furgó, l’haguessin desenganxat. En entrar al Departament,
l’ordenança de la porta es va posar dempeus. Senyor Cranes... En Cranes li va
picar l’espatlla, com havia fet sempre, obligant-lo a seure. Els ulls, a l’home, se
li van humitejar. En Pepe Riudoms els va donar la mà. Mormolà: heu vingut
a veure el Príncep? En Paredes era en una taula, solitari. L’Echevarría també,
aquest al vestíbul, quasi al passadís. Desposseït del càrrec al Pavelló d’Esports,
no se’n volia anar a casa. El Príncep m’ha pres el despatx, va dir en Paredes.
Hi ha posat en Sala, i ell ocupa el teu, completament sol. Ho sabia. Els rumors,
com l’aigua del mar, t’omplien sempre les orelles. Tampoc no coordino les
Aules de Cultura, ja; no les coordina ningú. Tot el que li deia eren secrets a
plena veu. Les noies del Departament —la senyora Desdémona ja no era una
noia, aviat es jubilaria— el van envoltar: tornes, Ferran, tornes amb nosaltres?
El dibuixant de la secció li va allargar un catàleg. Celebro una exposició a
l’Aula de Sant Rafel. Vindràs? El mosso Daniel va sortir del despatx. Aneu a
veure l’Ardevol? No va dir el Príncep. Deixeu que li consulti una cosa. I els
nostres cartells?, li va preguntar en Cranes. Els vaig embolicar i me’ls vaig
endur a casa. Al paquet hi vaig col·locar com a títol un vers machadià llarg
i filosòfic, machadià i no machadià: todo llega y todo pasa, lo que fue, si
resultó, dará sus frutos mañana. En Cranes només va dir: Daniel, ets un cursi.
En Sunyer afegí: no, ets un home de fe.
Vam quedar una estona abraçats. La Guiomar havia posat el cap a la meva
espatlla, com si el llarg petó l’hagués feta defallir. Lleugerament més baixa
que jo, sempre m’havia semblat llargaruda; ara la veia diminuta, protegible.
Per sobre seu vaig fer una ullada al voltant. Mai no m’havia preguntat com
devia ser la casa de la Guiomar. En aquell moment, que devia de passió, sí. No
obstant això, amb la mà dreta li vaig buscar les avellanetes.
—Mmmmm!
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—Ogggg!
Una taula operativa presidia el despatx que fins feia poc havia estat seu.
Vidre sobre la taula. Llum diminut de raigs infraòptics que no ferien la vista.
Tres telèfons, un de tipus centraleta. Una nova secretària teclejava una màquina
electrònica superautomàtica que disparava per tots costats segons el botó que
pitjava. Dues butaques poltroneres de cuir cru de color cadira de muntar, per
a les visites. Enganxat a un telèfon blau periquito, l’Ardevol perorava: heu
de tornar a llençar-los; no vull una tricromia, sinó una quatricromia; quatri,
no tri; meva, no teva. Carai! Va penjar el periquito blau. Si no ets a sobre
de la gent, no hi ha manera que treballin, i si hi ets a sobre, treballen, però
no bé. Seieu. En Cranes va mirar cap a l’esquerra, on hi havia hagut la seva
taula. De la paret no penjava la flor d’edelweiss. Va marxar a Madrid amb
l’Edelweiss? Les parets estaven recobertes de panells de suro. Clavetejats amb
xinxetes de colors, hi campaven organigrames, plànols amb banderetes en
diversos punts, cartells que anunciaven activitats... Tres armaris metàl·lics i no
un, com quan hi era ell, plens de prestatges, ocupaven un lateral. L’Ardevol
es va llegir l’informe a tota velocitat. Amb un ull llegia un paràgraf i amb
l’altre, un altre. Lectura simultània. Un nou mètode. L’informe l’entusiasmà.
Redactaria un projecte que s’hi basés. En Cranes recordà que la Veronica Lake
o la Col·legiala telefonaven constantment i preguntaven per l’assumpte. Però
és que l’assumpte encara no era assumpte. En Cranes es meravellava —la
meravella de l’horror— per la facilitat que tenien a convertir-ho tot en difícil.
L’Ardevol aclarí que, als del grup, ja els tenia pràcticament convençuts. La
línia dura sortia amb moralismes. Pactarien. Ja havien pactat. Ell havia estat
el preu. Els socialistes estaven encerclats, continuava l’Ardevol, i seria bufar i
fer ampolles; el ninot de l’alcalde, bufar i fer garrafes. En Cranes no va saber
si es referia al ninot-ninot, a l’alcalde-alcalde, al ninot-alcalde o a l’alcaldeninot. Havien de tractar l’assumpte dels masovers i la criada negra. Criada
no, va dir en Sunyer; en certa manera, l’hereva. Tracteu-me bé aquesta gent.
Estan espantats. Són bones persones. Espantats perquè eren bones persones
o eren bones persones perquè estaven espantats? Sempre es feia preguntes
embarbussadores i embarbussaconsciències. Va continuar pensant que abans
era l’Ardevol qui estava sota la seva fèrula. Bé, fèrula... Al seu Departament
de Joventut havia fet el que havia volgut; a més, li aconsellava a ell el que
havia de fer perquè tenia la força del partit. Ara era en Cranes qui estava
sota el seu mandat. Ja no sense la força del partit local, que no la va tenir
mai, sinó tampoc amb el suport dels homes del Central, aquells que el van
considerar intocable. Més que l’art de cavalcar, en política havies de dominar
l’art de descavalcar. També rumiava alguna cosa que mai no va voler dir.
L’independent, en política, és el que més depèn de tothom i de tot, l’únic
que no és ningú. L’Ardevol parlava molt, li donava la raó en tot el que deia
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i li feia entendre que el museu era seu, en una cosa així com, com, li costava
definir l’expressió, com si l’Ardevol i els altres estiguessin en pecat amb ell,
sota un penediment estrany, i volguessin fer-se perdonar els mètodes. Això el
violentava. Mai la fèrula dels editors i la dels directors de diaris, i això que
també tenien fèrula, li havia resultat així. L’Ardevol va afegir: als masovers
els donarem un habitatge social dels que estan construint Benestar i Sanitat
al polígon Caralt...
Li vaig ficar la mà per sota de la brusa. No portava sostenidors.
—No portes sostenidors —vaig preguntar sense preguntar.
—No, no porto sostenidors —contestà per contestar.
Sorprèn, aquest tipus de diàleg ximple i evident. Què penses? Res. Com et
trobes? Bé. Fa calor. Molta. Quin fred! És que neva. Li vaig acariciar un mugró.
El vaig notar carnós, erecte. Vaig continuar mirant al voltant, al voltant d’una
petita casa comfortable, no tan petita com m’havia semblat a primera vista,
una mica més petita que la meva. Decorada amb gust, brillava.
—Tens una casa maca. No me la imaginava així.
—Intentes dir que es tracta d’una fastigosa casa burgesa?
—No intento dir res.
Havia tret la mà de sota la brusa. Les meves orelles es van tancar davant
del renec que s’acostava. No el va deixar anar. Es va enganxar més contra mi.
—Veuràs la meva habitació...
Érem a la sala principal de la casa. Àmplia. Una taula rodona. Al fons, un
balcó tipus galeria. Testos estratègicament distribuïts. En un, una falzia. La
vaig reconèixer. En una novel·la meva citava aquesta planta perquè sí i vaig
voler informar-me’n. Mobles blancs. Un sofà de polièster o politurè o polipol
o el que fos, negre. En cap novel·la no m’havia hagut d’informar sobre què és
el cuir o la pell que recobreix molts sofàs i que no és ni pell ni cuir. Litografies
del Picasso rosa i blau, lleugerament muntades en vidre. Poques, un parell. No
embafaven. Prestatges amb llibres, no replets. Objectes capritxosos. Tot molt
correcte. Net. Bufó. Les cortines del balcó o galeria estaven descorregudes. El
rerefons eren els gratacels rusc d’aquell sector d’Ells. Vaig intentar descordar-li
la brusa. La Guiomar em va ajudar.
—Vindrà la meva mare.
Tenia els pits petits, erectes, coronats per uns mugrons morens, gruixuts
com el pitets.
No necessito sostenidors per a res. Veus que bé que s’aguanten?
Els hi vaig mossegar. La cuina era entreoberta, meticulosament brunyida.
No hi faltava res: frigorífic, rentaplats, microones, armaris alçats al llarg de
les parets, i tota enrajolada al complet amb rajoles de color Avecrem. Em
petonejava com una boja.
—Vindrà la meva mare, ja ho veuràs.
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La Comissió Permanent la formaven en Ramiro, en Galtones i en Mascarell,
el d’Economia, pels socialistes, i en Ferrer i l’Ardevol pels comunistes.
Convergència i UCD, minoria i a la oposició, no rascaven bola. No sempre
havien estat els mateixos. Canvis i suplències depenien més de les travetes
que de les conveniències. L’època en què que Convergència va ser al Pacte
de Govern, va tenir-hi també un representant, en Capmany. Convergència
havia renyit i abandonat el pacte. Semblaven matrimonis, avui petonets i
demà morrets. Els components de la Permanent, aquesta vegada, eren sis
en comptes de cinc. Dos semblaven bessons. A les reunions al despatx, en
Ramiro asseia el ninot al seu costat. Aquell dia, el ninot estrenava vestit. A
vegades, el ninot parlava. En Ramiro perjurava que ell no era ventríloc, que
aquell fenomen començava a ser un do de Déu; com que el socialisme era
agnòstic, de la Natura. La Permanent s’havia reunit a petició seva. Assenyalà
el ninot. L’humor d’en Ramiro era cada vegada més llunàtic. Imitant la veu
del ninot, en Ramiro va dir que l’havia seduït la Rosa. S’escudava en el ninot
per dissimular que ell no havia sabut plantar-li cara. Tothom va pensar que
era estrany que la Bernat seduís homes. El primer punt que en Ramiro llançà
sobre la taula —el punt, com una puça, aviat va ser un elefant— resultà ser
la proposició de la Rosa Bernat per a convertir Can Carallot en residència
d’avis. Les seves assistències havien estat a Can Carallot. Al masover i la
masovera —la negra Filó era com si fos un dels estris dels masovers— els
havien promès un habitatge, una plaça segura a la residència quan fossin
vells i una feina a la mateixa residència fins que els arribés la vellesa. Així
que l’inconvenient més gran per a convertir la masia en residència estava
solucionat. L’Ardevol contraatacà el punt de la Rosa amb dos punts que també
van ser aviat dos elefants. Què diem, dos elefants! Dos mastodonts! Primer
mastodont: la biblioteca de Can Carallot, i per l’envergadura del projecte,
podia convertir-se en la primera biblioteca de Catalunya. Quina glòria per
a Ells, per a l’Ajuntament d’Ells i per als partits de govern de l’Ajuntament!
El ninot va fer: hip. Segon mastodont: la biblioteca de Can Carallot no els
costaria ni cinc —la indemnització als masovers, amb l’oferiment del pis de
la Rosa Bernat, se n’anava a can Pistraus—, mentre que la residència d’avis
sí, perquè convertir els diners de la biblioteca en alguna cosa per a vells, ni
somniar-ho, la Generalitat tenia aquests diners només per a aquest fi. Si Ells
ho refusava, una altra població acceptaria la deferència. El ninot continuava
tenint singlot. En Ramiro li picava l’esquena. Va pitjar un timbre de sobre la
taula. Entrà en Belmonte. Emporta-te’l a passejar. Són molt amics, afegí.
Efectivament, arribà la mare. En sentir furgar la clau al pany, la Guiomar
es cordà la brusa i jo vaig enretirar la mà de sota la seva minifaldilla. Només
havia tingut temps de notar que el pèls de la vora del triangle o croissant
punxaven.
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—Me’ls afaito pel bodi.
—El què?
—No em diguis que no saps què és un bodi! Avui només porto calcetes. Ja
m’hi veuràs.
La Guiomar sempre em desnucava.
—Guiomar, ets aquí? Qui hi ha, amb tu? Ajuda’m a descarregar el carretó
de la compra.
—Ara vinc, mama. Sóc amb un amic.
Jo estava sufocat. Temia que se’m notés. La senyora Guiomar passava del
rebedor a la cuina per la sala menjador.
—Mama, el senyor Cranes.
Quan vaig preguntar a la Marisa què era un bodi, em va dir: roba interior de
senyora. Per què m’ho preguntes, això? Que escrius alguna cosa? Em sobren
uns quants quilets per portar aquestes coses. Tota una peça. Estilitzat. Sexi.
Quasi no tapa l’això. Els pèls et surten pels costats com si fossin un bigoti.
Apa, ajuda’m amb la faixa. A la Lola feia temps que no l’ajudava. Aquesta
quotidianitat de tothom em desmuntava.
—Com està, senyor Cranes? Vostè va ser el cap de la meva filla. Ja era hora
que algú la mantingués a ratlla. Llàstima que l’acomiadessin. Hauria d’haver
estat més temps amb vostè. No es pensi, últimament ha canviat. Vol prendre
alguna cosa, senyor Cranes?
Anava ficant verdures, fruites i ampolles al frigorífic. La carn i el peix al
congelador. Jo estava més sufocat, encara.
—Una cervesa?
En Belmonte va tornar a entrar amb el ninot. Vol anar al lavabo. Deixa’l
allà tancat, va dir en Ramiro; compte, que no s’embruti el vestit. En Mascarell,
quan va veure que la biblioteca no costaria peles a l’Ajuntament, acceptà el
projecte entusiasmat. En Galtones també ho va aplaudir. Sabia que l’Ardevol
tenia els dies comptats. Un cop en Cranes va ser degollat pels seus, els socialistes
podien intentar tranquil·lament apoderar-se de la ponència llaminera de
Cultura. L’Ardevol no era un mite català. Ell el substituiria. Ja se les arreglaria
per aconseguir-ho. Una biblioteca era un medalló en una carrera política. Va
argumentar a en Ramiro que els vells eren fastigosos i, els llibres, sublims. Que
els vells eren repugnants no es podia dir per impopular i antielectoral, però de
tu a tu, i entre ells, sí. Simón, no et passis, va dir en Ferrer, que no havia parlat
en tota l’estona. Continuava preocupat per la ponència. L’Ardevol, eufòric,
no pressentia res. La resta del grup, menys. Només en Sala n’estava segur.
Haurien d’haver resistit les pressions dels afgans. A en Ferrer també el tenia
capficat l’esquinçament del llenç comunista entre els mateixos comunistes. En
Simón Culebreja reia com una boja. Els vells, el que han de fer és morir-se.
Doncs mira que el teu pare dóna feina, amb els de la tercera edat. Ho fa per no
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avorrir-se. Si fem la residència tindran menys per a reivindicar i s’anquilosaran
més. Si al meu pare li treus el rondinar, què li queda? Continuava rient com
dues boges. Als vells, se’ls hauria de practicar l’eutanàsia. Era un exèrcit de
boges, el que reia. Els llibres, en canvi, no donen feina, són exquisits; si vols,
els llegeixes, si no, els tanques. No protesten. Perduraran. En Cranes haurà
estat capaç de besar-lo fins i tot a la boca. Però es va posar recelós. A qui
deu voler donar pel cul? A qui deu estar donant pel cul, ja? A quants donarà
pel cul, amb aquests raonaments? Encara que estava convençut de la lògica
que amagava el projecte de la biblioteca, en Ramiro va cantar la cançó de la
residència. La Rosa li havia encarregat la defensa del seu encàrrec. Votaria
residència. Era igual. La biblioteca guanyava la residència quatre a un. Que
era igual. Ell només volia que el seu vot desfavorable a la biblioteca, no, no,
desfavorable a la biblioteca, no, favorable a la residència, així estaria millor,
constés en l’acta i que la Rosa Bernat ho sabés. En Mascarell, lapidari com
tots els que maneguen calés seus o dels altres, afirmà que la pretensió d’una
residència per a quatre avis resultava econòmicament insostenible. Acabada
la reunió va ensopegar amb una de les assistents socials de la Bernat, aquella
amb qui en Cranes va passejar una vegada tan a gust i que es manifestà
amb ell el dia de la Forja. Resplendia. Estic contentíssima, només de pensar
que muntarem una residència per a avis a Can Carallot. Una residència no,
contestà en Mascarell, una biblioteca. L’assistent només va fer: muac. La Rosa
Bernat cridà. En Ramiro respongué: vaig fer el que vaig poder, però no ens va
valer. La Rosa li va agrair l’“ens”.
La senyora Guiomar era una dona bonica, encara jove. Era capaç de ser
més jove que jo. Rossa. Pleneta. No s’assemblava a la Guiomar. Si hagués estat
el seu pare i no la seva mare, hauria pensat que havia estat trampa.
—Serveix una cervesa al senyor Cranes.
La Guiomar es movia diligent, amb aire de perfecta mestressa de casa.
Em volia fer entendre que què em pensava. De cop la veia més femenina
que feminista, més meticulosa que anarca, més obedient que llibertària,
més disciplinada que anarquista, més clàssica que progre, més ordenada que
revolucionària... Me’n feia creus. Havia encès la cuina de gas ciutat i havia
col·locat sobre un dels cremadors la fulla d’un ganivet. Del congelador en
va treure una gerra de vidre gruixut amb llagrimotes de cera gelades. Del
frigorífic en va agafar una Voll-Damm i la va vessar a la gerra, procurant
formar escuma. El ganivet estava roent. El va agafar amb un drap pel mànec i
el va ficar a la cervesa. Shffuig! Ficar-lo i treure’l.
—Té. Beu. Veuràs.
La Permanent era com la caldera de vapor de la màquina de tren. Al
mateix temps era una olla de coure guisofi. El que s’hi bullia feia trontollar
els mateixos fonaments de l’Ajuntament. A vegades no s’hi coïa res, d’altres
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bullia a foc lent, en certes ocasions es convertia en una olla de pressió. El
broc salvaolles, que xiula quan l’artefacte és ple fins dalt i pot explotar a les
mans del cuiner, segons com, xiulava sense parar. La regidoria percebia aquest
sismògraf i anava de conciliàbul: la regidoria, el funcionariat i tots els adjunts
per una causa o una altra a aquell volcà apagat o en erupció que també era
l’Ajuntament. Només en Cranes s’enfilava a les branques de la distracció i
era capaç de marxar, en ocasions així, a cardar amb la Marisa; últimament, a
trobar-se d’una manera furtiva amb la Guiomar. Inconscient, es trobava per
sobre del bé i del mal, i encara que notava que la seva invulnerabilitat era
vulnerable, pressentint que políticament estava “tocat”, el seu fatalisme anava
in crescendo. Aquell dia, la Permanent va durar massa. Ell va ser al museu
despatxant amb en Sunyer, anhelants davant la incògnita del projecte Can
Carallot —se’l menjarien amb patates? quedaria ben guisat?—; després van
botar de contents quan l’Ardevol els va telefonar i digué una cosa així com
vent en popa a tota vela, perquè una altra cosa que mai no va entendre, i
això que era literat, va ser per què els polítics usaven tant la metàfora. Ell
s’havia acostat a l’Ajuntament. Havia estat al despatx del seu grup. A la
sala de regidors. En alguna rotllana. A la sala de comissions. En algun altre
despatx... Tothom fullejava els diaris. En Miraflores i en Guinart resolien
els mots encreuats a dalt del colomar. La boja vestia pantalons bombatxos,
així en Miraflores no li ficava la mà per sota. O sigui que l’Ajuntament
funcionava com funcionava habitualment. Com que no va pujar al colomar
no va notar la quotidianitat. El que notà és que tots els que llegien diaris
llegien una mateixa quadricula, perquè en tots els diaris, el seu corresponent
corresponsal d’Ells, que en general mai no publicava res, havia publicat un
requadret, i en Jesuscristo Ponce, en el seu, un requadràs. Els requadrets
eren fills del requadràs. Els periodistes extreien les notícies als polítics i els
polítics, després, s’assabentaven i regien per les notícies dels periodistes. Així
que les notícies, al final, es convertien en unes filles de puta, perquè eren
filles de mare coneguda i pare per conèixer. De tant en tant, en lloc de fills
de puta ho eren de gigoló, perquè el conegut era el pare i la desconeguda, la
mare. En Jesuscristo Ponce parlava de la dimissió d’en Cranes i de les futures
dimissions d’en Lobón i d’en Daroca. Fins i tot escrivia sobre la inestabilitat
de l’Ardevol, de l’ascensió d’en Culebreja, de l’assetjament a en Ramiro i del
dubte hamletià, aquells dies, d’en Jaume Ferrer. En Ponce, quan volia, era
enigmàticament poètic. I aquell dia molts pensaven que les notícies no anaven
de filles de puta, sinó que el que anava de fill de puta era ell. Un cop va haver
acabat la Permanent, els de la Permanent es van unir als comentaris sobre els
comentaris periodístics. Volien fer entendre que sabien menys del que es deia
allà, però volien fer entendre que sabien més del que els altres sabien i del que
sabien aquells generadors de notícies. En Ramiro pensava en el pensament de
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Lenin: si al teu enemic no el pots fotre, deixa’l que entri a la teva rotllana de
donar pel cul. En Lobón, per l’escrit d’en Jesuscristo Ponce, no feia res més
que dir que el volien fer dimitir, a ell i a en Cranes. Ho deia a en Cranes. En
Cranes mastegava que, encara que no s’havia confirmat res en cap ple, ell ja
era fora. Tu i jo, reiterava en Lobón; era el preu que cobraven PSC i PSUC,
els dos partits de govern: jo et dono aquest cap meu i tu em dónes aquest cap
teu. Feia broma, però en Galtones hi posava cara de pomes agres. I tothom
parlava, dins del to que entranya la mala llet, de la novel·la que compondria
en Cranes. En Lobón continuava: sort que jo hi apareixeré bé, perquè a mi
en Cranes m’aprecia. Cada polític tenia els seus fantasmes i cadascun veia els
trets des d’una trajectòria diferent. Ell ja havia saltat de Cultura; ignorava si
seria suficient per a frenar una caiguda més estrepitosa. Allò que l’Ardevol el
suplís a la ponència es portava amb silenci, sota l’aire provisional d’estar agafat
amb pinces malgrat la força amb què l’Ardevol trepitjava al Departament. En
Cranes confiava que el rescabalarien, encara que també notava que allò era
irreversible. Sabia, a més, que l’intercanvi de caps havia estat el seu pel d’en
Daroca, no pel d’en Lobón, i això entre les dues faccions del seu grup, no entre
els dos partits. Aquests canvis sense lògica ni explicació provocaven tensions
a les bases dels partits. Tot el matí, el temps, sobre la cúpula de l’Ajuntament,
havia estat inestable; sobre el museu, bonança. A en Cranes l’acompanyà la
borrasca. Respecte a allò del teu cap pel meu que feia la vida impossible a en
Lobón, va optar per dir-li: en Ramiro és el Papa i tu l’antipapa; tan bon punt
els nostres cessaments es confirmin, muntarem el cisma i establirem tu i jo un
altre Ajuntament. La Joana Linares va reclamar: jo m’hi apunto. Altres també
van aixecar la mà: i jo. Menys els que movien a consciència els fils del poder,
tothom estava descol·locat i descontent.
La mare va cridar:
—Guiomar!
I a mi:
—D’una dotzena de ganivets, només me’n queden quatre. Ara, tres.
Vaig beure. Valia la pena que el ganivet hagués quedat destrempat. No ho
vaig dir.
—Bruaff!
I després:
—Genial.
La cervesa era freda i calenta a la vegada, una flamarada encerclada pel
gel. Vaig tornar a beure. Ells ulls de la Guiomar em miraven mig aclucats,
calentonament aclucats. No vaig caure-hi: s’havia tret les ulleres i era miop. La
senyora Guiomar fregava el ganivet. La cervesa era bona; la mare estava bona.
Quants anys devia tenir? No la mirava com si pogués ser la meva sogra, sinó
pensant que encara estava prou bé per fer-li un favor. No ho volia pensar, però
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ho pensava. Sabia que tothom tenia pensaments així i més esbojarrats i tot,
però comprovava que ja hi tornava, amb els meus remordiments. La Marisa
era el remordiment de la Lola. La Guiomar, el remordiment de la Marisa. La
senyora Guiomar, el remordiment de la seva filla. La Lola era el remordiment
de totes i de cap. Tot això ho molia tan ràpidament que encara no m’havia
acabat la cervesa. Jo sempre pensava de pressa i sense descans. Encara que el
disbarat no tenia remei, la mare va continuar fregant el ganivet.
—Aquesta filla meva hauria de trobar un home que la lligués curt, que la
dominés. Un home gran, com vostè.
Un altre cop, el meu pensament, a galop. Gran jo? Gran ella!
—Llàstima que vostè és casat. Com està, la seva dona? La vaig saludar per
casualitat el dia de la cursa. És una senyora molt simpàtica. Em va caure molt bé.
El que faltava. La Lola, simpàtica? La Guiomar va obrir els ulls, esglaiada.
Es va posar les ulleres. Va fulminar la seva mare. La dona tornava a la cuina
i la Guiomar es va posar l’índex a la templa i el va moure com una barrina.
—Necessitaria un home com el meu marit. Militar. Com s’hauria pogut
fer anarquista, la Guiomar, si hagués viscut el seu pare? I el que jo li he dit
sempre: per què renegues del militars si vivim totes dues d’una paga seva?
Ja a la cuina va haver d’alçar la veu.
—Ensenya la teva habitació al senyor Cranes! Vostè, senyor Cranes, hauria
de treure’s la barba, semblaria més jove! El seu article d’ahir era molt maco!
L’últim glop de cervesa em va entrar millor.
A la Permanent no només es va tractar el punt de Can Carallot. No va ser
ni el més important. Se n’hi van tractar més, entre els quals les dimissions
forçoses d’en Lobón i d’en Daroca. La d’en Cranes és una bajanada vostra,
va dir en Ramiro. Mirant l’Ardevol, afegí: perdó. Com que va notar que en
Galtones li trepitjava un ull de poll, tornà a afegir: a les qüestions internes
dels partits, els aliens no s’hi han de ficar. Una altra vegada, en Galtones el
va trepitjar, però perquè no s’allargués, o no acabarien. Va creure que era
perquè havia ficat la pota. La va treure. A nosaltres, en Cranes en cau molt
bé, és un personatge respectat i estimat per tothom. Com que en Galtones
torçava el morro, un morro que sempre es torçava, hi col·locà un altre dels
seus afegits: almenys per a mi. Quan en Cranes va saber certs detalls de la
reunió —adulterats o tergiversats, sempre es sabien— medità: bé, en Ramiro
és un bon noi, i la Permanent, va continuar meditant, el motor del poder,
aquesta font verinosa de la qual tothom, insaciable, beu. Els dos últims punts
van ser el municipal objector i els diners, perquè no hi havia diners.
L’habitació de la Guiomar estava artísticament adornada. Tenia pòsters,
en forma de ventall, en fila, horitzontals, en diagonal, altres d’arabescs i de
combinacions, per totes les parets i al sostre. Pòsters, cartells i fotografies.
El Che, Bakunin, Ho Chi Minh, Trotsky, Raimon, Llach, els Rolling Stones,

222

Francesc Candel

Lorca, Machado, Hernández, Paco Ibáñez, Federica Montseny, el Guernica,
l’Amnistia de Genovès, Buster Keaton assegut al parafang d’un autobús,
Charlot i Chiquilín, uns tuaregs del desert, la Blancaneu i els set nans de
Walt Disney, ells ensenyat les vergonyes i intentant violar la Blancaneu, un
llop ferotge tirant-se la Caputxeta Vermella... Era un ordre sense ordre, un
concert sense concert. La senyora Guiomar explicava que es tractava de
l’habitació més gran de la casa i que havia estat seva i del seu marit, però la
dona comprenia que una filla necessitava més espai que una mare.
—Té llibres, papers, coses... Els papers acaben devorant-te.
Els pòsters i els cartells li agradaven, deia, excepte els de la Blancaneu i la
Caputxeta. La Guiomar va arronsar les espatlles. Sobre una butaca hi havia
una guitarra. La seva mare em va veure mirar-la.
—La toca molt bé.
Curiosament tot era molt curiós per a mi, aquell matí en aquella casa. La
meva mania d’home desordenat era que regnava l’ordre per tot arreu. Si el
meu pare era coronel, ella és un sergent, vaig imaginar que diria la Guiomar
en qualsevol moment. Coronel o el que fos. Ni ho sabia ni em vaig recordar
mai de preguntar-li-ho.
En Daroca va fer entrar com a municipal un objector de consciència. Com
que era del PSUC, en Daroca el va admetre sense més ni més. En Lobón el
va fer cessar quan va descobrir que pertanyia a “la seva” guàrdia urbana
mata-rates sense tenir resolt el tema de la mili. Llavors l’home va suposar que
posant a parir a l’Ajuntament solucionaria el cas. Durant molt temps, la gent
ha cregut que posar a parir les institucions arreglava les coses. Les institucions
han demostrat que, parint o sense parir, es mantenen inalterables. Així que
va publicar als diaris una carta plena d’insults cap a socialistes i comunistes.
El Consistori li va contestar amb una altra carta plena de disculpes en què
desitjava fer-li entendre que no era el Consistori que el feia cessar, sinó
imperatius fàctics. Es va repartir una còpia de la contestació a cada regidor
per si volien afegir-hi alguna cosa. Només en Cranes hi va escriure: “Que se’n
vagi a la merda”, firmat: “Ajuntament estil Pancho Villa”. Li semblava absurd,
tanta escrupolositat unes vegades i tanta negligència unes altres, i aquella nit
anotà en el seu dietari: “Hem topat amb l’home paradoxa, un objector de
consciència que es diu Perfecto Guerrero Bizarro; desitja ser municipal per
portar porra i pistola.” Finalment havia afegit: “Coi!”. L’última decisió de
la Permanent va ser organitzar una campanya per a explicar als ciutadans
que l’Ajuntament necessitava diners perquè no sabia quan els traspassarien
les subvencions, cosa que motivaria l’augment de merdes i altres taxes. Allò
s’havia d’explicar no llargament, sinó amb impacte. Així que no hi havia més
nassos que gastar molts milions en publicitat si es volia fer publicitat sobre la
manca de milions. Es col·locaren cartells provocadors: per què tal carrer no
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està esfaltat? Els va sortir el tret per la culata. Perquè els de l’Ajuntament són
uns cabrons. En alguns cartells, en lloc de “cabrons” van escriure-hi “fills de
puta”, i en un parell, “maricons”. La societat havia començat a admetre els
maricons dient-los “gais”. Als cabrons i als fills de puta encara no, perquè no
trobaven l’eufemisme encertat.
—Canta alguna cosa al senyor Cranes.
No s’ho va fer repetir. Tenia una veu dolça, fluixa, melodiosa.
—Això que canta és seu —mormolà la mare.
Si no hagués estat per aquest aclariment, hauria cregut que ho acabava de
compondre per a mi.
		 Cuando te añoro y sufro de nostalgias
porque la noche de luto
		
me empaña tus recuerdos,
		
eres mío y no eres mío.
Si no hagués estat un literat que fugia de la cursileria fins i tot quan pensava,
hauria cregut que em mirava, quan ho cantava, perdudament enamorada de mi.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Cuando te tengo y no te tengo,
acostumbrada como estoy a ti,
siento que eres dulce
desde los pies hasta el alma.
Te quiero así, de este modo,
en secreto y con remordimiento,
y aunque nos separen los otros
y el reloj nos alerte porque llega la mañana,
y porque si tú no estás, la noche es larga...

Deixà descansar la mà dreta sobre la guitarra. La seva mare es va assecar
una llàgrima.
		

te quiero, te quiero, te quiero...

Somreia.
		

te pienso, te pienso, te pienso...
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CESSAMENTS I CORRUPCIÓ
Vull explicar el meu descavalcament, va dir en Cranes en aquest capítol.
Repassant les seves notes de llavors observava que res no va ser lineal ni
esquemàtic, sinó enrevessat. Fins i tot és possible que només hagués anotat
allò que la seva memòria, amb el temps, hauria desitjat explicar. Amb això,
volia dir que el record és innoble perquè traeix la puresa del cor, però sublim
perquè idealitza la racionalitat del cervell. Jo tenia memòria anecdòtica,
no cronològica. El dietari tenia calendari, però no memòria. Moltes de les
qüestions anotades, ara no les puc memoritzar. Fins i tot la meva dimissió no
va ser dimissió, sinó una retirada silenciosa perquè un altre ocupés el meu
lloc. Que jo dimitís d’una manera ostensible no era rendible políticament i es
va pal·liar amb una sortida elegant. La veritat és que vaig acceptar la decisió
dels altres sense dir res. Per què? La meva resistència va ser únicament la del
meu orgull interior, orgullosíssim perquè vols aparentar orgullosament que no
tens orgull. La majoria dels descavalcats s’agafaven amb força als muntants de
la porta del càrrec del qual els feien baixar i se’ls havia de colpejar als ossos
dels dits com es fa amb els que treuen a matar.
En Lobón va evidenciar en Daroca quan va descobrir la il·legalitat del
municipal objector. El va retratar davant dels socialistes, també davant dels
comunistes, sobretot davant dels que li tenien tírria. Quan van estirar el fil,
van descobrir més “corrupcions”. Es tractava d’una paraula excessivament
dura. Sempre em va semblar que no n’hi havia hagut per a tant. Advocar per
un amic mai no ho havia considerat corrupte, sobretot si el que es corrompia
era un lloc de treball per a un que no en tenia. Graciosament, quan la merda
que es va arribar a remoure feia més olor de perfum que de merda, se li va
dir “corrupció”; quan més endavant la merda va arribar a fer la ferum d’una
galera, se li va posar el malnom de “tràfic d’influències”. El tràfic va anar
en augment. Al principi eren els partits de govern puritans, els qui posaven
el crit al cel, i no els de l’oposició; després es va girar la truita. Ja amb la
corrupció in crescendo, ens va envair l’eufemisme de la nova etiqueta i els que
governaven es van convertir en uns pringats i, l’oposició, en una histèrica amb
més escarafalls que indignació. Quan jo me’n vaig anar de l’Ajuntament, tot
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era una pila de fems. Els ajuntaments que van venir després, un mer xipolleig
al femer. No només Ells, sinó Tothom. La Democràcia es va tornar formatge
rocafort. Com més pudor, més bon gust.
El tràfic d’influències d’en Daroca no havia començat i acabat amb el
municipal objector. Com a ponent de Personal feia anar el tamís seleccionador
de contractes, un colador ampli segons uns, un sedàs atapeït segons uns altres.
Aquella vegada es van necessitar deu places d’administratiu. Van sortir a
concurs i es van regular les bases de selecció. En Migueli no només hi intentà
col·locar gent del PSUC i de Comissions, sinó gent que fos afí a la seva línia.
Amb això reforçava els durs dins de l’Ajuntament. Per aconseguir-ho va filtrar
les solucions de les proves escrites a qui li convenia i va col·locar errors en els
altres treballs quan els va repassar.
La conducta d’en Daroca va ser debatuda al si del partit i l’Executiu va
votar si havia de dimitir. En Migueli romania tranquil, estava segur que
guanyaria la votació. El que va passar és que un dels seus es va adormir
durant les deliberacions. Van votar en contra seu en Jaume Ferrer, la Joana
Linares i l’Arguelagí; a favor seu, en Valle, en Rufino i un tal Mosquiñas, famós
pessuquer que jo no coneixia. En Guiot, responsable o portada del PSUC
ellenc, va decantar la votació davant l’empat que representava l’abstenció del
dormilega. Tres llargs minuts de silenci, no per la mort d’un càrrec, sinó per
la sorpresa que alguna vegada els tendres guanyessin els durs, van envair el
conclave; tres àngels tous, un per minut, bateren les seves ales de cotó joiosos.
La corrupció d’en Daroca va fermentar. Una guerra civil larvada agità les
forces polítiques d’Ells. Eren unes guerres civils concèntriques, guerres dins
d’altres guerres: durs contra tous a l’ull del partit, socialistes contra comunistes
a l’iris de l’Ajuntament, Comissions Obreres contra UGT a la conjuntiva del
comitè d’empresa municipal. Els durs i els cocos (CCOO), la política també té
el seu argot, consideraven que en Daroca, amb allò que els altres camarades
qualificaven de corrupció, el que feia era reforçar el partit dintre de les forces
municipals. Els socialistes desitjaven que en Daroca saltés de l’Ajuntament;
els comunistes, només del càrrec. En Daroca es doblegava humilment davant
del vendaval, disposat a reconèixer errors i a demanar disculpes per tal de
no perdre el lloc de regidor i de no haver de tornar degradat a la seva antiga
fàbrica, havent-ne sortit per la porta gran, animat pels seus companys. No
solament defensava la seva petita parcel·la de poder, sinó el sou, sempre
millor que el de la feina que havia deixat, encara que assegurés que no, i
també la prepotència política, l’afany de representar, el prestigi de ser algú.
Érem com cucs. Jo, quan em va arribar l’hora, també.
El comitè d’empresa perllongà la seva duresa més enllà d’en Daroca, i va
atrapar els seus protegits, i exigí que no renovessin el contracte a en Gavilondo
—el que em va “filtrar” l’acta del PSUC—, psicòleg sense títol de psicòleg que
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en Migueli va col·locar al seu departament i que l’havia ajudat en les trampes
dels exàmens. La cara d’en Gavilondo em resultava familiar. Em saludava
efusivament quan me’l trobava pels passadissos; quan el traslladaren al meu
departament, mentre esgotava el contracte fins al final, em feia reverències.
Segons em va dir, havia publicat, per mediació meva, un llibre obrerista a
Artemisa. Llavors em vaig recordar de qui era.
Excessivament democràtics, tot ho votàvem; el resultat d’una votació
passava a una altra votació, i així mateix es votava el que resultava. Era com
el joc de l’oca. Del vot al vot i voto perquè em toca. No sé si el nostre grup
municipal va votar primer la mort d’en Daroca i després ho va fer l’executiva
del partit, al revés, o una votació era independent de l’altra. El cas és que el
nostre grup consistorial va votar l’expulsió d’en Daroca, sí o no, i, dels que
érem allà aquell matí al despatx d’en Ferrer, tothom va votar que sí, sanció,
en Ferrer, en Sala, l’Ardevol, la Joana, l’Arguligago dubtava, va sospesar-ne i
contres i digué, bé, sí, i només en Valle i en Riz van dir no, absolució, i quan va
arribar el meu torn, en Ferrer va dir: tu ets independent i no tens cap motiu
per retratar-te, si no ho vols —en Ray, l’altre independent, que ja ho sabia,
no hi havia assistit; també vaig veure que el meu vot no era necessari perquè
guanyessin els tous—, però jo vaig dir que sí perquè em vaig recordar de quan
Daroca em va putejar col·locant-me en Miraflores al museu...
S’obrava per despit, a part de per ambició. La caiguda d’en Lobón, encara
que va ser per carambola, es podria dir que va ser una venjança afgana. Si en
Lobón no hagués evidenciat en Daroca, en Daroca no hauria posat els seus
mastins darrere d’en Lobón. A en Lobón no se’l va treure de la ponència i se’l
va deixar de regidor ras, com succeïa en la majoria dels casos, o li van donar un
altre càrrec de consolació, com a mi, sinó que va saltar de l’Ajuntament perquè
es va empastifar monetàriament i això era greu. Presidia la subhasta de cotxes
recollits per la policia i no reclamats. Es subhastaven com a ferralla. Estaven
en bon ús. Els ferrovellers feien negoci revenent-los. Algun cap de la urbana
i en Lobón també ho feien. Els mastins d’en Daroca havien descobert certes
anomalies, entre ells que un SEAT flamant, taxat en cinquanta mil pessetes,
però que valia mig milió, no va sortir a subhasta. En Lobón se’l va quedar a
nom de la seva dona. Els mastins ho sabien, però havien d’oferir proves.
L’embolic pel qual la subhasta era un embolic es va posar al descobert
quan van detenir per infracció un individu que conduïa una moto destinada
al desguàs. La guàrdia urbana va reconèixer que era una moto de ferralla pel
número especial amb què les marcaven. El motorista ho ignorava i va presentar
papers que demostraven que l’havia comprada legalment a l’Ajuntament. Un
cop descobert el tripijoc, es va obrir un expedient a l’agent que l’havia detingut
i se’l va acusar d’haver calumniat la corporació. Així tapaven l’assumpte. En
Ferrer es feia càrrec de Personal en substitució d’en Daroca. Tenia la intenció
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de donar la seva conformitat respecte a la sanció del municipal, però els
mastins afgans d’en Daroca, bona raça, que persistien al Departament, van
informar dels antecedents. En Ferrer va cridar el municipal. Expliqui’s. El
policia no només va negar els seus exabruptes anticorporatius, sinó que acusà
de corrupció en Lobón i els comandaments municipals. Va fer servir el terme
exacte: “corrupció”. En Ferrer li va dir que donava aquella paraula per no
sentida, però l’home va presentar proves. No les va lliurar totes, no se’n fiava.
En Ferrer va estirar el fil. En Lobón, pressionat, seduït, enllepolit per caps de
la guàrdia urbana, havia caigut a la trampa de fer trampes. Preparaven papers
i ell els signava. Feia el que els comandaments urbans i la màfia ferrovellera
li indicaven. A en Ferrer li van espanyar el despatx a la recerca de les proves
escrites del municipal. No les tenia allà. El dia que en Ferrer i en Guiot em
van comunicar la meva desqualificació, posaven panys nous. En Lobón ni es
va presentar a l’Ajuntament quan l’hi van requerir. Va enviar la seva dimissió
i en paus. Al cap de pocs dies tornava a treballar a la SEAT, d’on havia sortit
per anar a la política. Les rates dels descampats van fer una festa. Un altre
dels expulsats va ser el sergent Brigada. Se’n va dissimular l’acomiadament
avançant-li la jubilació. Un cop escabetxats aquest parell de caps, amb la
subhasta de cotxes com a punta de l’iceberg, un assumpte que feia massa
pudor, i no de benzina precisament, van deixar de remoure el fangar, i la
màfia ferrovellera, sinistra i poderosa, es va calmar. El xim-xim, que calava en
els dipòsits i cementiris de cotxes va donar pas a un sol esmorteït i vergonyant.
Sempre vaig pensar que en Lobón, posats a empastifar-se, ho hauria hagut
de fer per milions de pessetes, no per una fotesa. L’esquerra encara n’havia
d’aprendre molt. Els ferrovellers, els veritables traficants, aquells que realment
guanyaven els diners, restaren incòlumes, com de costum.
Repassant els seus papers per a aquest capítol, observà que l’enderrocament
de peons i alfils del tauler municipal, accentuat a la tardor, s’havia iniciat a la
primavera, primer com una brisa suau, després com un vendaval. Era com si
tothom s’hagués cansat de tothom. S’abateren i es canviaren peons —molts—
i alfils —jo devia ser un alfil—, però també torres i cavalls. Només el rei i la
reina romanien drets. El rei era en Ramiro. La reina podia ser en Galtones, la
Rosa Bernat, en Mascarell, pocs més. El vent només els agitava, més el vent
del rumor que no pas el de l’huracà. En Galtones deia als seus íntims que ell
era un alcalde a l’ombra. Els seus íntims escampaven als quatre vents que
era el rei de les ombres, més ben dit, la reina. En Ramiro trepitjava totes les
ombres que veia. En una reunió del nostre grup, en què es parlava de tant de
trontoll i tanta degolladissa, jo havia passat una nota a en Ray, independent
com jo, “Per què no els fem botifarra nosaltres, abans no ens la facin ells?”.
En Ray m’havia tornat el paper. “Ànims, només queden dos anys.” Ens vam
mirar i ens vam posar a riure.
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El 12 i el 13 de juny, o sigui, sis mesos abans, tinc anotat que en Ferrer m’havia
proposat de nou —cosa que significa que hi havia hagut escaramusses—
abandonar la ponència de Cultura, ocupar-me només del museu i anar a la
Diputació de Barcelona en representació del nostre grup. No es tractava d’una
ordre ni de res peremptori, però sí d’alguna cosa que s’anava convertint en
indefugible. M’insinuava aquesta proposta com a mal menor i com a concessió
a “ells”. Ells eren els afgans, els zorropotrops, els durs, els estalinistes... Potser
ells no eren ells i ells haurien dit que ells eren els altres. Ells no toleraven que
la meva ponència acaparés tres regidors —jo, en Sala i l’Ardevol—; que no
fitxés —a aquelles alçades o poc després, els comunistes van deixar de fer el
babau fitxant puntualment—; que no fos tot el dia a l’Ajuntament, només els
matins —no volien afegir-hi la meva pèrdua de temps constant moltes tardes,
moltes nits, molts dies de festa en reunions de grup, Consells d’Administració,
Juntes de Biblioteques, una gran quantitat d’actes i inauguracions—, i que
no pertanyés al partit. Aquesta era l’acusació principal. Ells tiraven pel dret,
em continuà advertint en Ferrer. De la Joana Linares deien que era una puta,
tot el dia de reunió amb els homes; d’ell, que havia comès corrupció amb
l’assumpte dels autobusos de la ciutat; de l’Ardevol i en Paco Gasot, que eren
els amos de Bellresguard a través del Casal de Joventut; d’en Sala, que era un
pendó...
Per a en Ferrer quedava clar que jo era la contrapartida que els durs els
cobraven per l’eliminació d’en Daroca. Per mi no quedava clar per què jo i no
un altre. Tornava a sortir allò de la meva independència. No comprenien el
concepte de tenir un càrrec sense ser militant. Em trobava acorralat. Només
pensava a donar temps al temps, aquest ungüent blanc que ho cura o ho mata
tot. En Gregorio i en Guti encara eren al davant del partit. Segons en Ferrer, el
que m’insinuava encara no era urgent, i potser, encara que... Em vaig arrapar
més al “potser” que a l’“encara que”.
En Daroca, en Valle, en Riz, en Mosquiñas i altres que jo no coneixia,
va dir en Ferrer que era com si haguessin muntat una altre PSUC dins del
PSUC. Dominaven CCOO. Havien intentat treure en Paco Gasot del seu lloc
a la federació de Comissions. En Ferrer havia perdut deu quilos. Els nervis
l’oprimien. Segons en Sala, no havia pogut dormir en tota la nit pensant
que m’havia de dir el que m’havia de dir, suggerir aquell relleu, més que
cessament és un relleu, puntualitzava en Sala per ajudar-me a empassar
aquell gripau nauseabund. Vaig sortir afectat del despatx d’en Ferrer, entre
altres coses, perquè res mai no surt bé ni acaba bé i mai no acabes d’assolir
la serenitat. Tot allò de l’Ajuntament ho explicava a la Guiomar quan ens
vèiem en un bar fora d’Ells o fèiem passejades furtives i desassossegades, jo
principalment. Abans ho explicava a la Marisa. A la Lola, mai no li ho vaig
explicar. La Lola ni m’escoltava ni m’entenia. La Marisa m’escoltava, però
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no m’entenia. La Rafaela, esporàdica, no comptava. La Guiomar m’entenia,
però no m’escoltava. Quan m’escoltava li venien ganes de deixar anar renecs
i passar a l’acció directa. Allò, ella ho hauria arreglat de la següent manera.
I una altra vegada li baixava el renec gola avall en lloc de gola amunt. Es
mantenia fidel a la seva promesa. Jo només li advertia que no se’m tornés a
fer anarquista.
—Anarquista, no; àcrata.
Ara em veia més amb la Guiomar que amb la Marisa. L’excusa que donava
a la Marisa era que a l’Ajuntament tenia cada cop més feina. En realitat era
al revés. De tota manera me n’anava més al llit amb la Marisa que amb la
Guiomar, més ben dit, amb la Marisa me n’anava al llit. Amb la Guiomar, no.
Cardava un cop per setmana. Una cosa ritual i rutinària. La Guiomar tornava
a ser la irresistible aventura romàntica, inici d’alguna cosa inesperada... No
sabia quina definició posar-hi. Allò en què més pensava, encara era: on, com i
quan amb la Guiomar?

