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V CONGRÉS
—Però tu no tens un estudi?
—Els que tenen estudi són els pintors, no els escriptors.
—Doncs jo no penso anar a un meublé. Jo no sóc una fulana.
Fulana en lloc de puta. La Guiomar, discordant, sonava celestial.
Amb la Marisa havia estat fàcil. Tot ho havia solucionat ella.
La cavalcada de Reis, aquell any, va ser un devessall de llum, focs artificials,
comparseria, oripells i daurats. La vam contemplar des del balcó municipal.
La nit era negra, estrellada. Sobre un coixí de setí descansava una clau d’or.
En Ramiro o el seu ninot l’havien d’oferir als Mags. Havia de ser la clau
que obriria totes les cases de la ciutat perquè Ses Majestats poguessin deixar
joguines a tants nens encantats.
La Marisa sempre ho deia: vaig ser jo qui et va portar a l’hort.
La cavalcada va sortir de Collroig, del parc de la Duquessa. El recorregut
era un mar de gent. La cavalcada, una embarcació enorme, fendia aquell mar.
A Can Pitufet se’ls acabaren els caramels. Allò va motivar alguna pedrada.
Concretament van obrir el cap a un patge. Sempre trobes gent estúpida, fins i
tot a l’Epifania del Senyor.
En fi, la cavalcada va resultar; va ser un bon gol polític. Era l’únic que
importava. No pas que el ciutadà se’n beneficiés, sinó que el polític es beneficiés
d’aquest benefici. Aquests actes de cavalcades i desfilades, sempre tems que
puguin quedar ridículs i escassos de públic, pel que tenen de rutinaris, de cada
any el mateix. No. Va ser un èxit. Tothom ho deia. Millor que l’any passat.
Encapçalant la cavalcada desfilaren els Boters i la Banda del Cartró, que
tocaven amb instruments d’aquest material. Els patges muntaven a cavall. El
de la pedrada portava un mocador al front. Les tres carrosses eren blanques,
llargues, magnífiques, amb baldaquins, palmeres, ombrel·les... A cada carrossa
s’hi asseia un rei. Al voltant, la seva cort. A darrere hi dansava l’Esbart Sant
Maurici, i la banda del farfallós que una vegada va venir a veure’m, aquell
que se li fescapava el fent fer la gola, llançava els seus gargots musicals al vent.
Nosaltres els havíem subvencionat els uniformes dels seus espelleringats. Els
municipals vestien de gala: casaca roja, plomall i sabre. A més de l’alcalde,
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uns quants regidors també érem per allà: en Galtones, en Sánchez Torres, en
Batet, en Santiago Marín, en Sastre, la Pepa, en Valenciano, del grup socialista,
i dels nostres, l’Ardevol, en Sala, l’Arguliguga, en Ray, jo... En Ferrer i la Joana
eren al cinquè congrés del PSUC, intentant salvar els euros, que era com voler
salvar allò insalvable. La Luci, la dona d’en Sala, també hi era.
La Marisa se les va arreglar perquè exercitéssim la nostra primera gimnàstica
eròtica —un, dos, hop, folla— a la seva torre de Valldoreix, per llogar després
un apartament a costa seva —del meu banyut, deia; en Pablo era director
d’una sucursal bancària—, per comprar més tard un petit estudi amb l’excusa
que pintava —assistia a classes de pintura alguns matins, li servia de tapadora
i podia veure’s amb mi...
El V Congrés del PSUC es va saldar amb la derrota de l’eurocomunisme.
Es clausurava a dos quarts de vuit d’aquella tarda al Palau Blaugrana. Jo
havia rebut la invitació de costum per assistir-hi. M’havia telefonat en Benet,
company de terna quan érem al Senat, afí al PSUC com jo. Em va dir que
el nou secretari general era en Paco Frutos i, el president, en Pere Ardiaca.
En Guti i en Gregorio no havien estat reelegits. El món em va caure a sobre.
Representava un gran contratemps. Un comunisme amb cara i ulls se n’havia
anat en orris. La repercussió al Partit Comunista d’Espanya també seria
considerable. L’objectiu dels estalinistes del PC era carregar-se en Carrillo.
El distanciament de Moscou que havia dut a terme es girava en contra seu.
Més endavant, repassant aquestes notes, havia de veure que en política tot és
fugaç, les impressions al principi mai no tenen ni cap ni peus, el que aquell
dia és, l’endemà ha deixat de ser. En Carrillo, rebotat pels prosoviètics, va ser
rebotat també pels euros, la criatura que ell havia parit; va rebotar tothom i
tothom el va rebotar a ell, fins que acabà, com tants altres, trucant a la porta
dels socialistes que, havent estat els dolents de la pel·lícula, acabaren sent els
bons.
La Marisa va aprendre a conduir. Gaudiríem de més mobilitat en els
nostres encaterinaments. Discretament em va retreure que no ho hagués fet
jo. L’estimava, d’acord, no ho negava, però ella m’estimava més. Jo callava.
Em deia que callar és atorgar. Saps que no, deia jo. Sé que no. Era una dona de
categoria. La meva irresistible inclinació cap a la Guiomar em torbava. Sentia
un penediment del qual no em penedia però que m’omplia de penediment.
Mentre esperàvem la cavalcada parlàvem del Congrés, en Sala, l’Ardevol
i jo. També algú altre. Hi havia un sentiment generalitzat de frustració, la
sensació que una labor meritòria portada a terme amb sacrifici i voluntat
s’havia ensorrat. Ansiós de demanar notícies i canviar impressions havia
parlat per telèfon no només amb en Benet, sinó amb altres que calçaven el
mateix peu. L’escriptor Víctor Mora em deia: no passaré la vida decantantme per Amèrica o Rússia, havent de prendre partit per l’una o per l’altra.
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Incidíem en la bestialitat dels prosoviètics. En Víctor deia que Gorki ja deia: el
pitjor de la gent no és la maldat, sinó la ignorància. Un especulava que si a la
ignorància se li afegeix el fanatisme... El pintor Genovès, des de Madrid, em
raonava que no s’alinearia amb els vells decrèpits nostàlgics de l’estalinisme.
En Benet em va tornar a telefonar. L’elecció d’en Paco Frutos evitava l’escissió
i la divisió total del partit. Era esperançador. En Frutos havia defensat tesis
eurocomunistes. Era com un trencament no definitiu. Els prosoviètics no
tenien gent de talla per a poder triar. Treies la conclusió que en Paco Frutos
era com el del set i el descosit, apedaçava totes dues coses. Un dels portaveus
prosoviètics havia arribat a afirmar que amb la invasió russa a l’Afganistan,
als afgans els havia arribat la cultura i l’alfabetització. A en Gregorio López
Raimundo ja no l’havien inclòs en les llistes dels nous presidenciables. Tot
això m’havia disgustat i havia sortit al carrer a eixorivir-me. Els pensaments
que no sabia expressar voleiaven dins del meu cap.
L’Ardevol i en Sala van explicar que a la tele havia aparegut en Daroca a
la taula presidencial del nou PSUC, al costat d’en Frutos, en Pere Ardiaca i
en López Bulla. Feia un mes just que, per repartir i divulgar certes esmenes
a aquest V Congrés que llavors s’acostava, sense usar les vies reglamentàries,
sinó traïdorament, el PSUC d’Ells havia expulsat en Valle i en Daroca. A
en Rufino Riz només se l’havia inhabilitat del càrrec de regidor que tenia.
L’Ardevol va continuar explicant que els zorropotrops tenien majoria als llocs
clau. A la base no tenien tanta incidència, al contrari, i va afegir: són una gent
per la qual els tancs russos no han d’arribar fins a Polònia, no, sinó fins a la
plaça d’Espanya de Barcelona, si és necessari.
De tot l’avorriment mortal a què m’ha saturat el meu marit, tu me n’has
rescabalat poderosament. Em besava encesa. I en Pablo va pensant que sóc
frígida. El nom del marit em ruboritzava.
Van guanyar el prosoviètics, van perdre els eurocomunistes. Un cop més
triomfava el mal (segons en Cranes) sobre el bé (segons en Cranes). Encara
que suposem que després guanyi el bé, que són ganes de suposar, el mal ja
està fet. Com que els prosoviètics no tenien gent adequada per a posar al
davant del seu èxit, es potenciaren els leninistes, que eren una cosa així com
la línia intermèdia, ni carn ni peix. La Joana Linares deia que en Frutos era
un oportunista. Ni ell ni l’Ardiaca, si haguessin estat conseqüents, haurien
d’haver acceptat els càrrecs. Plorava de ràbia. Vaig parlar amb en Guti i en
Gregorio per telèfon. En Guti, inassequible al descoratjament, optimista com
mai, que era més que com sempre, el primer que em va deixar anar va ser: els
tenim acorralats. Boumba! Pensava que tornarien a imposar-se les tesis dels
euros. Bumba! Quan? Bé, tant pot ser ara, de seguida, com d’aquí a dos, tres,
quatre, cinc, deu anys... Boumba, bumba, poumba o pumba! Carai! Quan li
vaig preguntar si s’havia sentit desanimat, va contestar: tu ja em coneixes, jo
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sóc molt combatiu i no he tingut temps de preocupar-me per aquestes coses.
Respecte a Ells, què? S’havia de continuar resistint en aquesta plaça. En
Gregorio López Raimundo va ser mesurat. Havia maniobrat a fi de col·locar
un comitè central potable amb bastants euros, ell i en Guti inclosos. A Ells
ho teníem malament. Els més durs dels comunistes que remenen les cireres
els teniu vosaltres. Em va venir un rodament de cap. Els que demanaven el
meu cap, ja el tenien. En Gregorio em demanava que em quedés amb els
euros passés el que passés. Un daltabaix com aquest, els escalabrats no se
l’esperaven. En Gregorio i en Guti tampoc. O no tan rotundament. La Joana
explicava que durant els dies que havia durat el Congrés, en Guti, convençut,
els deia que no es preocupessin, que tot era ben lligat. Ben lligat? Coi, si
no ho arriba a ser...! Entre ells, bregant, havien estat al Congrés la Joana,
en Ferrer, la Luci, la Inés...; dels durs, en Daroca i en Mosquiñas. Com a
membre del comitè central van sortir elegits, entre d’altres, la Joana, la Inés i
en Mosquiñas. En Daroca no ho va arribar a aconseguir.
Mai no m’havia interessat saber on se n’anava al llit, la gent, quan ho volien
fer junts. Amb la Marisa mai no se’ns va ocórrer fer-ho al cotxe. La Marisa
actuava com una secretària eficient. Em va donar unes claus i ja està. Primer
les de l’apartament, després les de l’estudi. No les feia servir. Em trobava
amb ella on quedàvem i anàvem junts al lloc i era ella qui obria la porta,
connectava el comptador de la llum i el de l’aigua, encenia l’escalfador... La
criada que mai no va ser la Lola, ho va ser sempre la Marisa. A la Lola me
l’havia picada a casa seva abans de casar-m’hi, quan no hi era la seva tia. Claus
fugaços. Però com s’ho feia, la resta de la gent? Mai no m’havia preocupat,
aquest detall. Amb la Guiomar, ara, sí.
Els ecos del debat del PSUC ressonaren fins al cap de molt de temps.
Ressonen encara que no els sentim. Els comentaris sobre el V Congrés
eclipsaren els altres comentaris polítics del país. Ni el discurs del rei amb motiu
de la Pasqua Militar va tenir tanta substància malgrat la força amb què insistia
en la neutralitat i l’apoliticisme dels militars. Va ser un discurs del qual ningú
no va advertir la premonició. Mes i mig després s’havia de produir el tejerazo.
Davant del caire que prenia el Congrés durant el seu desenvolupament,
davant de les desercions que es preveien pels resultats, en Solé i Tura,
ultrapàmpol del partit, va telefonar a en Carrillo. Les relacions Guti–Carrillo
grinyolaven i en Guti no li hauria trucat. En Carrillo, des de Madrid, va
demanar que els euros s’empassessin l’orgull i no abandonessin els càrrecs.
Molt guerrer, afirmà que s’havia de seguir en els càrrecs com si fossin llocs de
combat.
Molts dels eurocomunistes ja no assistiren a la clausura del Congrés.
Tampoc no ho van fer gaires simpatitzants del PSUC. En Benet, que pensava
acostar-s’hi, desistí. El vaig secundar. L’Ardevol, ídem. En Sala es va quedar
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a la porta. L’Agustí de Semir va assistir-hi impertèrrit. En Bofill, l’encarregat
del magatzem de l’editorial Artemisa, no va voler acostar-se per res al Palau
Blaugrana... Els diaris van donar la llista del nou comitè central. Al costat
del nom, hi col·locaven la definició: eurocomunista, leninista o prosoviètic.
T’emportaves sorpreses, i també aclariments. Per a mi, que assistia al concert
no des de dins, però tampoc des de fora, eren reveladores. A en Xavier Folch
el situaven com a leninista en un diari i com a euro en un altre. A en Cipriano
García, en una banda prosoviètic i en una altra, leninista. La Dolores Calvet,
leninista. En Ferrer, euro. La Joana Linares, també euro. En Mosquiñas,
prosoviètic. El temps s’encarregà d’esmenar i col·locar les definicions al seu
lloc. Els diaris escriuen la història massa de pressa. La història no se’ls creu,
però els historiadors, sí.
La dreta llançà les campanes al vol i va donar l’eurocomunisme per liquidat,
en l’àmbit de Catalunya, en l’àmbit d’Espanya i en l’àmbit europeu. En Martín
Ferrand, en un article molt amenaçador, assenyalava que a Pedralbes s’havien
destapat ampolles de xampany, i no per ser el dia de Reis. Exalçava com a
grans polítics en Guti i en Gregorio. La dreta, els fatxes i els reaccionaris, també
socialistes com en Múgica, assenyalaren que a la fi el comunisme s’havia tret
la carota i tornava a ser el tigre que havia estat i no el xai que feia veure que
era. No havia pogut enganyar ningú. A en Carrillo el consideraven kaputt.
Vaig voler tornar-li les claus. La Marisa va dir que no. Em semblava el
millor, a fi d’evitar suspicàcies. Ara m’haurien vingut molt bé. Alguns amics
tenien un apartament. Ara eren cars. No en faria pagar la meitat a la Guiomar.
Aquests amics m’havien dit: si el necessites, te’n deixo la clau. Mai no havia
explicat a ningú el meu amor amb la Marisa. Era una cosa molt meva. Em
feia vergonya demanar una clau, el fet que el meu amic hauria pensat del
seu amic: ara deu estar cardant. La Guiomar, i en escaramusses verbals sobre
aquest tema, no només refusava la casa de cites, sinó també el cau que ens
deixaven. Tenia molta imaginació. Potser el que te’l deixa és un escopòfil i té
un ull indiscret o una càmera fotogràfica. Tot s’ho imaginava abans d’admetre
els seus melindros. Com se les havia arreglades amb altres homes? Mai no em
vaig atrevir a preguntar-li-ho. Alguna vegada deia que potser la seva mare se
n’aniria de viatge i llavors...
S’especulava sobre maquinacions russes: l’ambaixada soviètica havia ordit
la tempesta antieuro, els agents de la KGB s’havien infiltrat a les seus del
partits comunistes espanyols, Moscou estava fins al capdamunt del nostre
comunisme escassament ortodox i gens turiferari, la revista Tiempos Nuevos
editada a Rússia havia circulat profusament pels locals pessuquers... No ho
sé. A la premsa en general no li sabia gens de greu ponderar els mètodes
obertament democràtics i la transparència informativa que havia acompanyat
en tot moment les meditacions del Congrés. Era el consol del ximplet.
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Va haver-hi qui, per fidelitat a l’eurocomunisme, va voler dimitir dels
càrrecs que havia assolit a l’administració, un tal Miquel Abad respecte a
l’Ajuntament de Barcelona. El partit emergit del naufragi no en va admetre
la dimissió. Per part dels leninistes hi havia un intent desesperat de demostrar
que allà no havia passat res i que tot continuava igual. La Joana anava elogiant
en Rafael Ribó. El considerava un ambiciós. Un ambiciós no és el mateix que
un oportunista: els ambiciosos tenen classe, els oportunistes, no. La Joana
Linares era la paia amb menys pèls a la llengua i més pèls al cony que havíem
conegut. D’en Ribó es continuava dient que s’havia mantingut fidel a en
Gregorio i a en Guti amb totes les conseqüències negatives que allò li podia
comportar. A aquell pas no arribaria mai a secretari general del PSUC, que era
el que més desitjava. Qui ho havia de dir!
Durant el Congrés va circular algun acudit circumstancial. Malgrat l’actitud
durament puritana dels prosoviètics respecte a les llibertats sexuals, s’havia
notat una certa permeabilitat favorable al moviment gai. En què ho havien
notat? En què en Trives els havia estat donant pel cul tot aquell temps. En
Trives era el responsable de l’organització interior del partit i un dels artífexs
d’aquella pasterada i hecatombe. Juntament amb en Sarradell, a qui donaven
el malnom d’el Carnisser, havia estat qui més havia influït a potenciar la línia
prosoviètica. En Frutos i l’Ardiaca s’entrevistaren amb en Carrillo. En Carrillo
va proposar un congrés extraordinari de tots els comunistes espanyols. No
ho acceptaren, no volien barrejar PSUC amb PC. En un dels carrers d’Ells
campava aquesta pintada: “Carrillo, rata, que ve el poble i et mata”. El dubte
romania en si l’havien pintada els prosoviètics o els d’ultradreta. El poble,
semblava que no. Pocs dies després vaig llegir en els diaris una proposta del
Comitè Executiu en què els epítets que col·locaven als seus components no
coincidien amb els que els havien posat en els diaris anteriors. Qualificaven de
leninistes en Frutos, l’Andreu Claret, la Maria Dolors Calvet, en Juan Ramos,
en Cipriano García, en Xavier Folch, l’Antoni Luchetti, en López Bulla, en
Rafael Ribó, en Manuel Vázquez Montalbán... D’euros, l’Espasa, en Núñez...
De prosoviètics, l’Ardiaca, en Sarradell, en Trives... En les tres definicions hi
constaven més noms que jo no coneixia. Amb el pas dels dies a tots els havien
d’acabar encasellant més correctament o concretament, o s’havien d’acabar
encasellant i ubicant ells mateixos.
El Comitè Executiu d’Ells el dominaven els euros, pels pèls o agafat amb
pinces. En algunes agrupacions de barri, Can Terra, per exemple, manaven
els prosoviètics. A Collroig, on hi havia en Sala, els euros. A Bellresguard, on
hi havia l’Ardevol, meitat i meitat. En aquesta agrupació havien arribat a les
mans. Hi havia en Rufino Riz, en Daroca i la Petra, megaprosoviètics.
També se m’havia acudit un hotel. Passar una nit fora m’era impossible. La
Lola, nyac.
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—I la meva mare —digué Guiomar— què et penses? És pitjor que la teva
dona.
Una nit, no, però un matí, una tarda... La Guiomar ironitzà: quan ensenyaràs
el carnet, què? Vostè per aquí, senyor Cranes? Perquè segur que et coneixerien
abans de treure el carnet. Anar amb tu pel carrer és com anar de processó.
A més, si agafem una habitació per una tarda, què pensaran? Aquests només
han vingut a fo, vull dir, fer l’amor, fer l’amor, fer l’amor! Jo no vull que em
confonguin amb una pufulana. L’excés de pudor convertia la Guiomar en una
estranya al mateix temps que li atorgava una seducció irresistible.
Els socialistes, com si s’haguessin contagiat dels vents convulsius comunistes,
començaren la seva escabetxada particular. A en Galtones també el treien de la
ponència. Inimaginable. S’havia rumorejat que fins i tot deixava de ser regidor.
D’entrada, el treien de tinent d’alcalde i d’Àrea de Ciutadania. Si és necessari,
havia dit en Ramiro, poso el meu bessó, el ninot, al seu lloc, que pitjor no ho pot
fer. El deixaven de vicepresident del Consell d’Administració del Patronat de
Cultura; també havia de formar part de la comissió municipal de la Residència
Sanitària de Bellresguard. Premis de consolació, per més que un diari escrivia
que passava a ocupar llocs de més responsabilitat. En Galtones havia demanat
al corresponsal d’aquest rotatiu que fes aquella matisació.
Aquella remodelació de regidors la va portar a terme l’executiva del partit
socialista local. Cadascú havia usat la seva força, la seva influència i la seva
habilitat per a defensar-se, atacar i desmuntar el contrari, situar-hi els que li
convenien i muntar la seva estratègia particular. S’havien reunit sense parar.
A més reunions, més catàstrofes. La reunititis era la diarrea dels polítics.
S’acusava en Galtones que la seva ponència no funcionava. El preocupaven
més les altres regidories que la seva. Es ficava en tots els assumptes dels altres.
Intrigava i acaparava llocs. No feia altra cosa. Com els avars, gaudia amb la
possessió. Tenia un caràcter voluble, histèric. Quan s’enfadava, no s’acostava
a l’Ajuntament. També trencava el gerro de nards. Havia sembrat vents i
recollia tempestes. Ningú no l’havia defensat en la seva defenestració. Tothom
quedava com descansat sense ell. Envejava fins a posar-se groc haver estat
alcalde sabent que ho tenia tan cru.
Vam imitar les pel·lícules i les novel·les. Més les pel·lícules. La Marisa em
mirava. No sabia per què deia això. Vivim segons clixés. Posseeixes la teva
dona apujant-li la camisa de dormir fins a la cintura i tu amb el pijama a mig
treure, però amb l’amant ens fiquem despullats al llit. A les pel·lícules mai
no explicaven com la parella de torn se les enginyava per trobar l’habitació
on cohabitar. Amb la Marisa sempre ens n’havíem anat al llit tots dos nus
completament. Amb la Lola, la majoria de les vegades, no.
No només no l’havien defensat en la seva defenestració, sinó que, alguns,
la Pepa i en Batet, per exemple, havien segat a en Galtones l’herba de sota les
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peülles. Ell se’ls havia carregats primer o havia participat en la maquinació
de la seva aniquilació. Ells, llavors, s’havien dedicat com talps a soscavar-li el
terreny. Qui no es venjava, si podia? I si no podia, també! La Pepa es resistia
que la fessin fora de regidora i havia posat en peu de guerra les associacions
del seu districte. El seu marit presidia una d’aquestes associacions de Santa
Engràcia i les encoratjava.
L’instint tafaner va portar en Galtones a criticar en una associació de veïns
el funcionament de la ponència d’Urbanisme. Va posar a parir aparelladors i
arquitectes. Es va ficar amb el Boiximà. En Sánchez Torres el perseguí pels
passadissos de l’Ajuntament, li va posar les mans al coll i l’amorrà sobre una
taula de despatx. Ens imaginàvem en Galtones escapant del Boiximà com una
dona, amb el cul que li pesava, ai, no, hig, perdent el rímel mentre fugia. En
Sala l’imitava. Rèiem.
Desgraciadament, les claus de l’estudi on ens allitàvem havia acabat
tornant-les a la Marisa. Sí, perquè...
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ZAS!
Vaig preferir evitar suspicàcies. Encara que no era gelosa, la Marisa sí que
era perspicaç i res no se li escapava. Un dia va trobar entre els llençols uns
mil·límetres de cadeneta daurada.
Jo vaig escriure zas en el meu diari el 12 de gener de 1981.
No m’acusava, quan em mostrava la cadeneta, l’evidenciava. Només teníem
claus ella i jo i seva no era. Va revisar amb més insistència. Allà hi havia entrat
algú. Havien dormit al llit. Bé, dormit... Jo no. S’ho creiés o ho dubtés, no va
dir res. En cap moment, cap recriminació. Em transmetia el que observava.
Res més. Li vaig tornar les claus. No volia agafar-les. Li vaig insistir que, com
que sempre veníem junts a l’estudi, no les necessitava. Les va guardar, em
penso que alleugerida per més que mantenia unes bones maneres impecables.
Amb la Lola, una cosa així, inimaginable.
Nerviós, en el meu diari, hi vaig estampar això:
Zas! Encara no han emmudit els ecos de les dimissions i canvis
socialistes, i el que salta de Cultura sóc jo. Em pensava que el perill de la
meva defenestració havia passat, que altres incordis havien superat el meu
relleu anunciat. Jo havia donat temps al temps pensant-me que el temps em
solucionaria l’embolic. Quan se’m va proposar el que ara se m’exigia, vaig
dir que deixéssim passar l’estiu; després, que esperéssim el V Congrés, a
veure què passava. Sis dies després passava el que havia de passar. El triomf
prosoviètic, que tant perjudicava el PSUC, a mi em danyava personalment.
Ferit en tu mateix, notes que allò personal és per sobre d’allò col·lectiu. No sé
si en cas que no haguessin guanyat els prosoviètics no hauria passat el mateix.
En Riudoms no afluixava en assenyalar l’ambició de l’Ardevol per aprofitar la
conjuntura. Em pronosticaren batalles renyides, de llavors endavant, al si del
que en aquell moment era el partit comunista i, pel que feia a ells, en el d’Ells.
Em van repetir aquella cançó, que no podia ser tres regidors en una regidoria,
que jo no hi dediqués quaranta-vuit hores el dia en lloc de vint-i-quatre i
que fos independent en lloc de militant. Eren els tres peus d’un gat que en
tenia quatre. El Comitè Executiu havia sospesat les coses i les coses eren així.
Jo podia ocupar-me del museu absolutament i exclusivament, del patrimoni
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artístic de la ciutat, i anar a la Diputació per substituir en Ferrer. A través de la
finestra del despatx d’en Ferrer, el cel s’encapotava. Em recordava del premi de
consolació que havien ofert a en Galtones. Però en Galtones havia remuntat el
sot i tornava a ser l’alcalde a l’ombra com a conseller d’en Ramiro i des de la
ombra anava escabetxant. De moment ja havia decapitat el ninot, a part d’en
Batet i la Pepa. La Pepa s’agitava. En Batet, humiliat, repetia: no ho entenc,
que em diguin què he fet malament. En Ramiro va trucar a en Pintamones
perquè recompongués el seu germà bessó. En Galtones demanà a en Basilio
que no deixés exposar en Pintamones a l’Aula de Bellresguard si no li deia
que el ninot no es podia arreglar. En Basilio acorralà la Nancy i va aconseguir
que dirigís l’Aula precàriament. La Nancy va demanar l’excedència i va tornar
a la seva feina de mestra. El PSUC no volia que la Nancy abandonés l’Aula.
Perdien terreny en el seu poder cada cop més escàs. La Nancy va contestar
que si no marxava, rebentava. En Galtones col·locà en Basilio Frescales de
director de l’Aula a més de coordinador de la zona i li va prometre posarlo de regidor en lloc d’en Batet. Jo vaig dir a en Ferrer i a en Guiot que no
m’interessava la Diputació. Es tractava de la meva petita rebequeria.
No va tornar a mencionar la cadeneta. Semblava que havia prevalgut la
meva veritat. Però notava, sense que hi hagués cap indici que m’ho revelés, que
s’ho havia cregut i no s’ho havia cregut. Fins que un dia va trobar que el llit no
estava com ella l’havia deixat. Veus aquest doblec? Algú havia tornat a ser-hi.
Aquell doblec que doblegava en aquell moment perquè el veiés i que sempre
deixava així, l’havia trobat aixà. Ensumà, rastrejà l’estudi. Han volgut deixarho tot igual, va dir, però a mi no m’ensarronen. Em va molestar que sospités,
encara que fos fugaçment, que jo m’havia quedat un duplicat de les claus abans
de tornar-les-hi... La Marisa va dir que no. I afegí com per si mateixa: una de
les meves filles. O la petita amb el xicot o la casada amb un amant.
En Guiot i en Ferrer van ser els encarregats de deixar-me anar la patacada.
Passaven una mala estona. Bé, no tenien cap raó per passar-la. Ja m’ho havien
dit i no havia passat res. Vaig respirar fondo. Ens trobàvem al despatx d’en
Ferrer i va ser llavors que vaig observar que el cel s’havia entenebrit. Quan
em van citar, vaig suposar que era per això. Després d’haver explicat aquesta
escena moltes vegades al llarg de la meva vida, vaig arribar a una composició
heroica de l’assumpte. Neguitejats, en Ferrer va dir una cosa així com que
en aquells moments preferiria ser davant d’un piquet d’execució que no pas
davant meu. Jo els vaig dir: no és necessari que doneu més voltes a l’assumpte.
Voleu que dimiteixi i no sabeu com dir-m’ho. Ho veieu? Ja està dit. Senzill,
oi? Però no va ser així, sinó més prosaic. No es tractava de dimitir, sinó
d’abandonar un càrrec per a ocupar-ne un altre. L’estabilitat interna del partit
ho requeria d’aquesta manera. Primer va parlar en Guiot. En Ferrer, concís i
contundent, reblà el que en Guiot exposava. Era un home bondadós, honrat
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fins al mil·límetre de l’escrupolositat, però d’una duresa esfereïdora perquè
s’ajustava a una disciplina atroç. El que s’ha de fer, es fa, sigui com sigui i passi
el que passi. Això em deia en Sala. I afegia: són així. Perquè ell no ho era.
Però rectificava: som així. Jo també. Mira el que vaig fer amb l’Echevarría.
L’Echevarría, en canvi, continuava venint a treballar i s’asseia al costat de la
porta en espera que es fes realitat paperísticamanet el seu acomiadament i
així entaular plet contra l’Ajuntament. Respecte a l’assumpte de ficar-me la
mala notícia del cessament al cos, en Galtones la comunicava passant-s’ho bé;
l’Ardevol, indiferent; en Ferrer, patint... Hi havia més maneres de transmetre
catàstrofes personals i més estats d’ànim per part dels missatgers.
Quan van voler liquidar en Paredes, vaig partir una barbaritat. No sé
si ell se’n va arribar a assabentar. Per una vegada a la vida, l’Ardevol i en
Galtones estaven units com mai en l’empresa. Tot el Consell d’Administració
del Patronat estava d’acord a fer-lo cessar com a coordinador de les Aules de
Cultura. Discutíem el seu destí infaust al meu despatx, paret per paret amb
el seu. Me l’imaginava passejant nerviós, com un tigre engabiat. Potser ens
escoltava. Si s’aprovava la seva desqualificació, hauria de ser jo qui l’executés.
Em suaven els palmells de les mans. No m’hi atreviria. Vaig exposar aquest
sentiment. Qui li comunicaria la sentència en cas que el condemnéssim?
Indiferents, com qui pren el vermut, l’Ardevol, en Galtones i la resta van
dir: no et preocupis, ja li ho dirà qualsevol de nosaltres. Tots es van oferir
voluntaris.
La Marisa canvià el pany de l’estudi. Dels dos que hi havia, un. Era suficient.
No va dir res, ni a les seves filles ni a mi. Esperava que algú respiraria per una
banda o una altra. O sigui que tampoc no havia confiat plenament en mi i no
havia descartat allò del duplicat quan li vaig tornar les claus. Em dolgué. Però
llavors pensava que no tenia raons per ofendre’m, perquè jo jugava en fals.
Des que em citava amb la Guiomar era com si l’enganyés. Quan la Guiomar
i jo ens trobàvem al parc de la Ciutadella, al museu Picasso, en bars —érem
especialistes en bars discrets—, en granges, en vestíbuls de cinema, en carrers
lluny de les nostres geografies, al barri gòtic sobretot, al Portaló, miràvem
a una banda i a l’altra i ens besàvem més o menys intensament segons la
concurrència del lloc, a les galtes o a la boca. La Guiomar argumentava que
besar-se a la boca era com haver anat al llit junts. Besar era més transcendent
que follar. Alguna vegada s’oblidava de la promesa i se li escapava el verb.
Fer l’amor era una expressió massa cursi. Va trobar un terme intermedi:
estimar-se íntimament. Altres vegades deia intensament. Deia més coses. Per
a ella representava més violació ser besada a la força que penetrada sense
consentiment. Era més sagrada la boca que la vagina. La Guiomar sempre
et deixava fora de combat. La Marisa no es desprenia de les noves claus ni
quan dormia. Una vegada va notar que algú havia furgat el pany. Va ser quan
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em va dir que l’havia canviat. No sé si la meva impassibilitat la va convèncer
d’alguna cosa. M’era igual. La Guiomar, sense haver-nos estimat íntimament,
m’estava ensenyant més filosofia amorosa que tots els claus amb la Marisa i
el forniqueig de la Lola. Perquè el que feia amb la Lola era fornicar; amb la
Marisa, follar; amb la Guiomar, ai, amb la Guiomar...
En el meu diari vaig continuar escrivint que parlant no s’arreglen les coses.
Com més discuties, més s’embolicaven. Sempre m’havia agradat la polèmica.
Durant el franquisme creia en la raó de la raó. En aquell Ajuntament havia
après que la política era mossegar. En Daniel i en Galtones s’espavilaren a
disputar la ponència de Cultura als comunistes. En Daniel, ja que jo saltava,
encara més. En realitat no la disputaven als comunistes sinó a l’Ardevol. Jo
estava cansat d’haver d’enfrontar-me constantment amb qui fos i pel que fos.
Gastava la broma a en Sala que allò d’arraconar-me al museu sí que era tot un
símbol. Davant els arguments d’en Ferrer i en Guiot, que es disculpaven per
fer-me servir de tros de carn per als taurons i els llops, els argumentava que
com més carn se’ls llença, més carn volen. Potser després escometien reclamant
que no se’m pagués el sou sencer de regidor si només em dedicava al museu.
No. El pacte sobre allò que m’atorgaven era inamovible. Però jo ja no creia en
res. Els partits eren com les pàtries i les esglésies. Tu et sacrificaves per ells;
ells, per tu, no. Jo no trepitjava terreny ferm. Em doblegava i encaixava tot el
que fos necessari. Amb en Sala em vaig confessar. Si hagués tingut diners i no
hagués necessitat el sou de regidor m’hauria esfumat gallardament. Sempre
movent-nos pels diners. Respirava fondo i intentava insuflar-me serenitat.Volia
ser cínic. No sabia ser-ho. En Sala sí que comentava el tema de l’arraconament
del símbol. Em posava vermell, quan en parlava.
—No s’han adonat que tu ets una institució que fins i tot els socialistes
respectaven. He augurat que tenim Cultura per poc temps i s’han posat a
riure...
Un dia la Marisa descobrí que li havien remenat la bossa i el tocador i altres
racons molt seus on guardava el que ella en deia els seus secrets. Vaig notar
que era com si hagués recobrat la confiança en mi ara que havia de tenir-me’n
menys, de confiança.
En Galtones havia aconseguit imposar com a cap de servei d’Animació
Infantil —contínuament s’inventava nous càrrecs— un protegit seu. L’Ardevol
i en Paco Gasot creien que en Daniel l’havia ajudat en la martingala. En Daniel
em jurava que no. L’Ardevol em va contestar que no s’ho creia. En Daniel ho
tindria malament sense mi si no sabia ser dúctil davant del nou amo. Jo li
havia dit que els polítics passen però els funcionaris es queden. Havia de
comportar-se com un funcionari més que com un polític. En Gasot assegurava
que el protegit d’en Galtones les passaria putes, perquè ell no volia espies al
seu departament.
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Després de les dimissions de la Pepa, en Lobón i en Batet, els socialistes,
segons l’anàlisi dels comunistes, quedaven desmantellats. Els seus substituts
no eren excessivament potables. Un era en Basilio, un busca-raons que al
final havia de xocar amb en Galtones, malgrat que en Galtones l’havia ajudat
a pujar. Consideraven que els millors del grup socialista eren en Mascarell,
el Boiximà i la Rosa Bernat. Segons l’anàlisi dels socialistes, amb la meva
defenestració i les dimissions d’en Daroca, en Valle i en Riz, els comunistes
quedaven desmantellats. Els que els substituïen eren mínimament potables.
Els millors del nostre grup, segons ells, ningú. Potser en Ray. En Ferrer era
una qüestió a part. En Ramiro, en segons quines ocasions, s’hi recolzava.
L’Ardevol, havien de carregar-se’l. L’Ardevol reia. Com? Es creia imbatible.
Oblidava que ni en política ni en res ningú no ho és.
La filla gran li va preguntar per què havia canviat el pany de l’estudi.
L’estudi era de tothom. Volia fer entendre que es tractava d’un patrimoni
familiar. Li contestà que l’estudi era seu, un regal que li havia fet, no va dir
el seu marit, va dir el teu pare, per així poder-se recloure sola amb el seu art.
Amb el seu art o amb els amors passatgers? Van tenir una picabaralla. De les
dues filles, a aquesta, per casada, li havia demostrat certa confiança. Havia
portat massa ocult el seu amor amb en Fernando Cranes i necessitava cridarho. L’havia fet partícip de certes confidències. Li va dir que es “veia” amb un
home, només “veure’s”. El terme “veure’s” era molt ambigu. Podia significar
molt i no significar res. Havia afegit “ja saps com és el teu pare”. Altra vegada
“el teu pare”, no “el meu marit”. L’altra deia: “Sí, un mussol”. Des de llavors,
en Pablo no era en Pablo, sinó “el mussol”. “Com està, el mussol?”. L’altra
contestava: “I la foca, com va?” Algunes vegades, a en Cranes, això li feia
venir basques. I ara, per acabar-ho d’adobar, només pensava a tirar-se la
Guiomar. No sabia si només desitjava això. Tampoc no sabia si la Marisa era
un amor o una rutina ni si la Lola era una obligació o una nostàlgia. A sobre, la
política. A més, havia d’escriure una novel·la que mai no s’acabava i que havia
de tornar a situar-lo al lloc literari que notava que havia perdut. Diverses
col·laboracions periodístiques obligatòriament setmanals el col·locaven cada
cop més en la roda de l’esquizofrènia.
Aquell dimecres de la setmana dels cessaments, amb els cessaments
confirmats o no, i amb els cessats passejant-se encara pels seus llocs, hi va
haver un ple extraordinari perquè no era dels que tocava fer normalment.
Pensaven acudir-hi les hosts de la Pepa amb els seus crits i pancartes. El ple
estava anunciat a dos quarts de vuit de la tarda. Per a evitar el desacatament,
s’avançà a dos quarts de set. Quan jo hi vaig arribar ja hi havia unes quantes
persones, entre les quals uns vells i entre els vells el senyor Peralta i el senyor
Monzón. El senyor Peralta havia viscut a la meva Zona Costanera i havia estat
porter de la fàbrica MASA. El senyor Monzón, ordenança de l’Ajuntament,

Un Ajuntament anomenat Ells

243

feia un any que estava jubilat. Vaig preguntar al senyor Peralta què hi feia,
allà. No ho sabia. Li havien dit que havia d’anar al ple. El senyor Monzón el
va advertir que no havia de dir aquests disbarats. Vam anar a prendre unes
quantes copes. S’havien assabentat de l’avançament del ple perquè estaven
avisant tots els veïns de Santa Engràcia a fi que hi anessin abans.
Vam prendre les copes i vam tornar a l’Ajuntament. Eren dos quarts de set.
Hi havia arribat més gent. Vaig anar al despatx de l’alcalde, per advertir-losen. Hi havia diversos regidors socialistes, entre els quals la Pepa. Tenia el ninot
a la falda i el bressolava. Tu no em faries fora, oi que no? Unguè, unguè...!
Li parlava com si fos un nen petit. Què t’hi han fet, al coll? Muac, muac!
Petonejava el sargit d’en Pintamones. En Belmonte es passejava recelós. En
Basilio meditava que potser si regalava el seu ninot a en Pujol se li obrien les
portes de la Generalitat com se li havien obert les de l’Ajuntament. Era el seu
primer ple. No sabia si l’escó que havia d’ocupar era el de la Pepa o el d’en
Batet. Davant d’aquell panorama, jo només vaig preguntar: quan comencem?
Tanta pressa tens?, em contestà en Ramiro. Vaig dir que sí, encara que no era
veritat. Em feia venir esgarrifances pensar en les hosts, les esgarrifances que
veia que no patien cap d’aquells.
Vaig sortir del despatx amb en Mascarell. El vaig advertir que ens
havien enviat gent. No va semblar que li importés. Millor. Tothom té el dret
d’expressar la seva opinió, de pronunciar-se en el sentit que sigui. Però va
tornar al despatx de l’alcalde. Entre naps i cols vam trigar a començar i el saló
es va anar atapeint de mamelucs. Tot eren grupets. Jo no entenia per quins set
sous s’havia produït aquella pressa i aquell avançament d’horari si després no
s’havia complert.
Arribaren veïns de Bellresguard. Darrere seu, un nodrit grup de Santa
Engràcia. Portaven pancartes. “Visca la Pepa”, “Pepa, t’estimem”, “La Pepa
és nostra”. Van irrompre joves extremistes dels partits esquerrans. Les seves
pancartes responien a un altre diapasó. “Volem municipis autogestionats”,
“La democràcia parlamentària és un cadell del capitalisme”. Un dels que
més cridava era el marit de la Pepa. La Pepa ocupà el lloc de costum, encara
que ja no li pertanyia ocupar-lo. En Batet, també. Era un Ajuntament en què
acomiadaves la gent i la gent no se n’anava. L’Echevarría continuava a la
seva petita taula de propietat al costat de la porta de Cultura. Si guanyava
la interpel·lació es cobriria d’or, no tan sols amb la indemnització, sinó amb
els mesos que se li devien per aguantar al peu del canó, això és, de la taula.
La Pepa continuava amb el ninot de l’alcalde assegut a la falda. En Batet
també ocupava el seu lloc, seriós com un mussol. Li hauria agradat que alguna
pancarta hagués cridat per a ell. Dels socialistes, només faltaven en Sastre
i en Lobón. En Sastre era a la seva empresa, fent el balanç de cap d’any.
A en Lobón, no només després d’haver-lo fet dimitir, sinó fins i tot un cop
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acomiadat del partit, no se li havia tornat a veure el pèl. En Basilio Frescales
va seure al lloc d’en Lobón. Estava empipat perquè no cridava l’atenció. A
mesura que acaparava càrrecs perdia prestigi revolucionari. El sulfurà veure
en Cascales i els seus amb la pancarta que al·ludia a la Forja. Ara la volien com
a espai lliure. Si l’assumpte de la Forja ja està solucionat, deia a un regidor del
seu costat que el mirava i no l’escoltava. Dels nostres faltaven tots els afgans
menys en Rufino Riz. Feia com la Pepa, en Batet i l’Echevarría. En Ray em
preguntà en veu baixa com anava el meu assumpte. Li vaig corroborar el meu
cessament. Tot allò era com l’enfonsament d’un transatlàntic, murmurà: tot
se’n va en orris i només es salven els que saben nedar. Nedar i guardar la roba,
vaig dir jo per dir alguna cosa.
L’ordre del dia només constava de quatre punts. Es tractaren d’una tacada
i s’aprovaren d’una vegada. Per l’expectació que s’havia despertat, la sessió
va ser curta a més d’insulsa. Fora de l’ordre del dia es presentà un punt, no
extraordinari, sinó inesperat. L’Associació de Veïns de Collroig reclamava el
dret de les associacions a participar en els plens o bé amb veu i vot o bé amb
veu sense vot o amb vot sense veu. El que ens faltava. Les associacions de veïns
continuaven sent el destorb dels ajuntaments. De defensor acèrrim, havia
passat a odiar-les despietadament. Si no em vigilava, el feixisme seria el meu
proper estadi. En Ramiro va pixar fora de test amb una punteria flamenca que
els organismes democràtics imiten fantàsticament. Aquell assumpte encara
no estava reglamentat. Seria assumpte d’un altre assumpte com a assumpte
principal d’un altre ple sobre aquest assumpte. La sala va ser recorreguda per
una polifonia de tos i rasperes.
En Santiago Marín, regidor de Bellresguard, va llegir una carta dels veïns.
Va haver de forcejar amb en Basilio. Tots dos s’arrogaven el dret de llegirla. Aquells veïns protestaven per les incomoditats que els produïa el canal
de la Duquessa. Travessava el barri sense ser cobert i hi discorrien aigües
contaminades. Respongué la Rosa Bernat. Encara que el cobrissin, la
contaminació continuaria subsistint. Aquella contaminació abastava més àrea
territorial que la de Bellresguard. Sanitat havia ordenat que no es reguessin
els horts amb aquelles aigües. Aquest rec contaminava verdures i hortalisses
més que arbres fruiters. Un del públic cridà patèticament:
—Què menjarem, llavors?
I un altre:
—Val més morir contaminat que mort de gana!
La Rosa digué:
—No exagereu.
La intervenció de la Sanitat municipal no era suficient. Hi havia d’intervenir
la Generalitat. Era allà on havien de protestar. Un altre patètic udolà:
—Ells diuen que són vostès!
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Un murmuri va recórrer la sala.
El Boiximà, per Urbanisme, va donar una explicació poca-solta sobre el
cobriment del canal. Sempre hi havia altres tràmits, altres instàncies i altres
tecles per tocar. El piano no era només l’Ajuntament d’Ells, sinó el conjunt
nacional, i el desafinament era crònic. Més endavant, quan s’agilitessin i es
realitzessin certes qüestions, els en tornaria a informar. Ell llevat de la massa
que omplia la sala tornava a estar al punt: ni s’inflava ni es desinflava.
La Marisa notava que la seva filla la tenia caçada. La confiança s’havia
transformat en xantatge. Considerava, a més, que la seva filla era un pendó
i ella, en canvi, no. Li feia ràbia que també es “veiés” amb un home. El seu
gendre era una bona persona. El papa també ho és, hauria dit la filla. La Marisa
va explicar tot això a en Cranes. Llavors en Cranes es va adonar del temps que
feia que estava amb la Marisa. Aquella filla casada l’havia coneguda soltera.
Era una mica més gran que la seva pròpia filla. Com que la seva continuava
soltera, no el feia sentir vell. Qualsevol dia, la Marisa seria àvia. Vaig imaginar
l’acudit macabre sobre com n’era d’emprenyador anar-se’n al llit amb una
àvia i l’acudit cabró que el nét seria un nét bastard perquè també seria una
mica nét seu, ell que no desitjava tenir néts. No se li havia acudit pensar si
la seva filla era més gran o més jove que la Guiomar. No. La Guiomar era
més gran. Ni si la Marisa era més gran que la mare de la Guiomar. Mare
i filla (Marisa–María Luisa) van haver de fer un pacte. En Cranes se’n va
desentendre, de l’assumpte. Cada vegada més, volia saber menys. La Marisa,
ara, sempre canviava els llençols del llit. Per si abans hi havien estat els altres.
Allò semblava una casa de barrets. Mai no li va voler preguntar si havien
establert horaris o torns. Sí que una vegada que es va posar calent mentre
anava amb cotxe amb ella i va dir d’anar a l’estudi, ella contestà: aquest
matí, no. No recordava si va dir aquest matí, aquesta tarda o només: avui, no.
Ara li hauria convingut saber-ho, però cada cop més continuava sense voler
preguntar res. Li hauria agradat ser cartoixà. Algunes vegades preferia que
anessin a Valldoreix, o a la torre que l’amiga de la Marisa tenia a Torrelles,
o no anar enlloc. Només pensava en la Guiomar. Portava una cinta de cant
gregorià i va demanar a la Marisa que la posés al radiocasset del cotxe. El
relaxava. A més del cant gregorià insinuà: jo de tu me’n desfeia, de l’estudi.
Feia dies que havia desistit de portar-hi la Guiomar.
A part de la carta que va llegir en Marín, en Galtones en va llegir dues
més, enviades a la ponència d’Àrea de Ciutadania, que encara devia portar
ell i que malgrat els canvis, destitucions i restitucions pels quals passà mai no
deixà de controlar, dues cartes sobre el cas Pepa. La primera la signava un
sol senyor, la segona aixoplugava una pila de signatures. En Simón Culebreja
llegí: el que subscriu, tal de tal, major d’edat, amb domicili a, document
d’identitat número tal, telèfon tal, exposa... Llegia amb to burleta: ...major
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d’edat, domiciliat a ce barra punt de Parcerisses, 27, d’ena i trenta-sis punt dos
tres cinc punt quatre set vuit, ve baixa i exposa... Totes dues cartes protestaven
de la dimissió forçosa de Josepa Martínez i exigien que se’ls en donessin
explicacions. La Pepa ho escoltava envermellida, el cap cot, acaronant la
barbeta del ninot. En una de les cartes es deia que el que havia de dimitir era
el ponent d’Àrea de Ciutadania, d’aquest càrrec i dels molts que acumulava.
En Galtones somreia despectiu mentre llegia la petició. Com a portaveu del
grup socialista contestaria les cartes ell mateix. Una veu cridà:
—Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como!
Els bidells xiuxiuejaren. En Galtones xiuxiuejà als ordenances. La
democràcia sempre vol fer entendre que podem dir el que volem, però s’ha de
fer el que votem. D’una manera petulant, més efeminat que mai —no podia
evitar els escarafalls ni autoexplicar-se aventures: sóc, ai, oi, Alfonso Guerra
dominant la gossada oponent, hec—, recità que la dimissió de la senyora
Martínez com a regidora de districte no tenia res a veure amb cap decisió
del consistori ni del seu grup socialista. Havia estat acordada i decidida per
l’executiva del partit socialista local. Havia de ser el partit el que, en tot cas,
contestés aquelles requisitòries. Ensenyà les cartes.
Veloç com el llampec, en Ramiro cridà: s’aixeca la sessió!
El sector de públic proPepa començà a picar de peus i a xiular i un es va a
posar a tocar una trompeteta. Mentre els regidors ens retiràvem, continuaren
cridant: “Pepa sí, Ramiro no!”.
Sortien cap al carrer. S’apinyaven al voltant de la Pepa. El ninot tornava a
ser un penjat.
El taxi que em va portar a casa trencà per un carrer lateral, cap a Bellresguard,
creuant per Santa Engràcia, evitant la manifestació. Una paret semblava el mur
de les lamentacions. “Mori en Ramiro”, “Alcalde, dimiteix”, “Ramiro fora”,
“Pepa, alcaldessa; Ramiro, regidor”, “Ramiro no, Pepa sí”. Hi havia gargots
i esmenes. Sobre el “sí” de la Pepa hi havien col·locat “no”, i sobre el “no”
d’en Ramiro, “sí”. No en tots. Els esmenadors, del sector socialista proRamiro,
no havien tingut prou temps ni prou braços. Altres pintades eren un poema.
“Ni rojos ni masons, Blas Piñar amb dos collons”, “Fill de puta, Fraga, clava’t
una daga”, “Fatxes no” (havien ratllat també el “no” i hi havien escrit el
“sí”), “Exèrcit a fer punyetes”, “Tenim Goma-2” (i un afegit: “de mastegar”,
i un altre afegit: “de follar”), “Acords i estatuts, la qüestió és fotre’t”. Aquesta
pintada la signava la CNT. Entre les sigles espaiades, hi havien fet aquest
arranjament: CoNyeT. “ETA mata”, “I la guàrdia civil, què?”, “Militars, no ens
salveu, si us plau”, “UCD (ratllat i corregit: PSOE) ni s’enfonsa ni s’enfonsarà,
la merda sempre sura”...
Fent una volta pel Zoo, davant la gàbia de la pantera negra, ell li va dir:
Guiomar, nena, fas una cara de múrria... La Guiomar se li apropà. Li passà els
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dits suaument pel front. Què hi tens, aquí dins, que no et deixa viure? Què
em vols dir, a part que m’estimes, que no em puguis dir? Va estar a punt de
parlar-li de Marisa. Potser ho comprendria. No s’hi atreví. Continuà meditant
que era millor deixar-se portar pels esdeveniments. Ella li va dir una cosa que
ell va trobar preciosa: poeta embadalit.

