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DESTITUCIÓ, INAUGURACIÓ, PAM PAM 
PAM PAM

En Cranes continuava gairebé sense posar els peus a l’Ajuntament. El feia 
esgarrifar. Era com el gat escaldat; el seu grup, els socialistes i la política, l’aigua 
freda. En Pepe Riudoms portava notícies al museu que ell escoltava sense 
sentir. En Riudoms continuava sense digerir l’Ardevol. Estava fins als collons —
adminicles que, encara que es troben més avall que el lloc on es col·loca el monyo, 
són més amunt i tot— del Departament de Cultura. Havia estat assenyalat per 
passar definitivament al museu, els seus coneixements de crític artístic i literari 
hi estarien en major consonància. Instal·lat al comandament complet, l’Ardevol 
posposà l’assumpte. En Riudoms demanava ajuda i en Cranes no podia atorgar-
la-hi. Cada vegada era més zero a l’esquerra. En Pepe Riudoms continuava 
portant-li xafardeigs. Els xafardeigs s’anomenaven informació. En Daniel havia 
demanat que el canviessin de secció. Li era impossible treballar amb l’Ardevol. 
L’Ardevol feia i desfeia i no li comunicava res. Primer de tot, que el canviessin; 
més tard, que canviessin l’Ardevol. Va explicar que no s’entenien. En Riudoms 
afegí: en Daniel pesa a la maquinària de l’Ajuntament. En Cranes, com un àrab, 
esperava assegut a la porta del seu museu.

En Serna havia dimitit del Consell d’Administració del Patronat de Cultura. 
Era vocal per CiU. L’Ardevol, en Sala i la Joana Linares, vocals en aquest 
patronat i en el d’Esports, eren molt durs a les reunions. En Riudoms parlava 
influït per en Daniel. A en Cranes, tot allò li quedava lluny, com si fos part d’un 
passat que no havia existit. Per fidelitat al grup, defensà l’Ardevol. Considerava 
que havia estat una estupidesa per part d’en Daniel jugar sempre a la basa 
d’en Galtones. D’acord, d’acord, en Riudoms entenia el que li volia dir, però 
això no modificava la impopularitat de l’Ardevol, que anava a l’alça. Tard o 
d’hora, i per la porta del museu, passaria el cadàver de... del seu enemic, no. 
Va bellugar el cap.

Queia una torbonada d’aigua. L’acompanyava un aparell elèctric simfònic 
i lluminós. Des d’aquella porta, i abans que passés l’enterrament, en Cranes 
mirava la tempesta fascinat. La Laurita, secretària d’en Ferrer, li va trucar des 
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de l’Ajuntament. Que hi anés. Ara?, deia en Cranes a l’auricular que aguantava 
entre l’espatlla i la galta mentre signava uns paperots que en Sunyer o la Sara 
—ni s’hi fixava— li col·locaven davant. Quan escampés. La Laurita no va poder 
aguantar el secret. En Ferrer li havia ordenat: digues-li només que vingui. 
L’alcalde ha fet fora l’Ardevol. L’Ardevol encara no ho sap. Vinc de seguida, 
contestà en Cranes. Quan escampi, insistí la Laurita. A través del canal d’aigua 
que fuetejava la porta d’entrada li va semblar veure l’ombra d’un enterrament. 
La ruta cap al cementiri no passava per allà. Va demanar un paraigua. Un 
estímul que t’empeny a dir una cosa és que et demanin que no la diguis. Han 
fet dimitir l’Ardevol. En Sunyer, l’Urbano, la Sara, l’ordenança García i l’altre 
empleat digueren: com? Que això no surti d’aquí, però tots estaven desitjant 
dir-ho i advertir no digueu res. Només la Sara havia portat paraigua. Quan 
havien sortit de casa aquell matí, ningú no imaginà que el temps es posaria així.

—No li importa que sigui un paraigua de senyora?
Va arribar a l’Ajuntament xop. El cel era lletós i de color de plom. L’horitzó, 

negre. L’Ardevol es trobava en un poblet dels Pirineus per una tanda de 
colònies juvenils que hi havien d’instal·lar. En Ferrer li havia trucat. Quin 
temps teniu? Un sol esplèndid. Per aquí plou, trona i llampega... Saps que 
t’han fet fora? L’Ardevol respongué que es posava en camí immediatament. 
En Sala era a Colònia, per una qüestió d’Esports. La resta es constituïen 
en assemblea permanent. Mantenien els càrrecs però no els exercien. Mai 
no entenia aquests arguments, per a ell veritables subtileses. Va espolsar el 
paraigua de la Sara i el va ficar al paraigüer. Una altra cosa que li feia vergonya 
dir era que durant el franquisme, el seu enemic era la dreta i el poble sempre 
tenia raó, mentre que ara els seus enemics eren l’esquerra i el poble. Eren els 
que constantment l’assetjaven. La dreta, almenys la d’aquell ajuntament, el 
deixava tranquil. Per asserenar la seva consciència es mormolà: l’esquerra 
no, certs elements de l’esquerra. Subtilitzà: certs elements de l’esquerra 
no, els socialistes. Els socialistes tampoc, els socialistes d’Ells. El socialisme 
ja no era l’esquerra; el socialisme era la dreta d’una altra dreta, d’aquesta 
dreta a la qual li feia por l’esquerra però que sentia prevenció contra la dreta 
clàssica i li molestaven més les etiquetes que els fets. El poble normal no 
el descoratjava; l’incomodava el poble de les associacions de veïns. Tampoc, 
tampoc. Els tarats de Bellresguard i de la Forja. Ja que no podia mossegar-se 
el cervell, es va mossegar la llengua. Caminant cap enrere, va voler desfer el 
camí embullat del seu laberint. El cabdell que havia anat desfent a fi de no 
perdre’s, quan el recollia l’embolicava més. Va acabar donant un cop de puny 
als pensaments. Al despatx d’en Ferrer arribaven la resta regidors comunistes. 
Un dia relluirien sota el triomf de la raó. El Déu ateu i roig, que com que 
és ateu no existeix, els beneiria i els acolliria al seu si. La dreta capitalista 
continuava sent l’autèntic enemic. El que passava a Ells era que els desencisats 
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de CiU i UCD no arribaven ni a dreta. El cop de puny se’l va donar al front. 
En Ray, que entrava en aquell moment, saludà:

—Aquestes mosques de tardor són més pesades que els nostres socialistes. 
Ja les pots espantar, ja.

Els socialistes, ells devien saber per què, desitjaven trencar el pacte de 
govern amb els comunistes. Els comunistes, pels socialistes, mai no van ser 
dignes de fiar. Com més bé es comportaven, més els temien. En Galtones deia 
que eren com els gallecs. Fan les coses bé perquè ens pensem que no fan les 
coses bé, però en realitat fan les coses bé no per fer-les bé, sinó per demostrar 
que nosaltres no les fem bé. El maniobrer en descompondre encara era en 
Simón Culebreja, més Culebreja que Simón. Per provocar el trencament 
proposava destituir en Ferrer. En Mascarell, en Sánchez Torres i la Rosa Bernat 
s’hi oposaren. Hauria estat massa.

Optaren per l’Ardevol. Millor. En Galtones continuava ansiós de Cultura. Quan 
en Ferrer preguntà a en Ramiro els motius per a fer dimitir l’Ardevol, contestà:

—Desconfiança política.
No va saber explicar res més. Destituir una persona quan per sobre hi 

planava una desconfiança com aquella era el que es feia sempre. Balbucejava 
per boca d’ase assessor. Afegia que tot allò era cosa de l’executiva del seu partit. 
Una destitució com aquella constituïa la contrapartida de la d’en Daniel. Tot 
i que semblava que ell havia de saltar de la ponència, havia saltat l’Ardevol. 
Era com si en en Galtones l’hagués venjat. Contra en Daniel, els comunistes sí 
que havien argumentat desconfiança política, perquè aixoplugaven la traïció 
en un càrrec de confiança. En Ramiro havia copiat la frase. De tota manera, 
l’assumpte havia adquirit un volum tan important que se’ls havia escapat de 
les mans. El globus de l’assumpte volava cap a les alçades, on només regnen 
les executives. En Reventós i en Frutos, secretaris generals de socialistes i 
comunistes, respectivament, havien de veure’s. Els comunistes, mentrestant, 
es congelaven. El despatx d’en Ferrer seria la nevera. L’Ardevol arribà del 
poble pirinenc.

—Però això no m’ho poden fer.
El grup havia dit el mateix:
—Això no ens ho poden fer.
Era una altra de les coses que havia après: en política res no es pot fer però 

es fa. Se li va encendre una bombeta sobre el cap, aquesta bombeta que en 
els tebeos significa idea: en política tot es pot fer. Coi! Quan en Sala tornà de 
Colònia només comentà, sobre aquest assumpte: a en Cranes, els socialistes 
mai no l’haurien fet dimitir.

El dissabte 23 d’abril, Sant Jordi, s’inaugurà la biblioteca Can Carallot. 
Havia quedat magnífica. Tothom ho va repetir fins al cansament, com un 
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eco de diversos accents: magnífica, magnifíca, magnificà... Era veritat. El dia 
va ser radiant. Sol. Com un dard. Tothom repetí també fins al cansament 
i com un altre eco, l’eco que ressonava en un pou encantat: cada any per 
Sant Jordi plou, en canvi aquest any, cada any per Sant Jordi plou, en canvi 
aquest any, caaaaada anynyny. Ja érem als prolegòmens de les pròximes 
eleccions municipals. El que es feia era campanya electoral. Els socialistes 
plantaven arbres, urbanitzaven, anaven d’inauguració en inauguració cuidant 
la imatge. Pràcticament no havien inaugurat res des de feia una pila de temps. 
Inauguraven tot el que es podia inaugurar i més. Tant els d’Ells com els de 
Barcelona. Can Carallot hauria necessitat el repòs de la sedimentació. Algunes 
coses estaven agafades amb pinces. Faltava un últim repàs. Ja es faria. Els 
comunistes continuaven bunqueritzats. Es tractava de donar una lliçó moral 
que es suposava que l’electorat sabria entendre i que els impressionaria més 
que les inauguracions socialistes. Els comunistes sempre tenien un instint 
suïcida i masoquista per autopromocionar-se. Els socialistes, també aquella 
tarda, pensaven inaugurar, en un dels districtes, una aula de cultura de la qual, 
si no haguessin perdut la ponència, haurien pogut presumir els comunistes, 
perquè l’havia patrocinada en Cranes.

S’esperava que a la inauguració de la biblioteca hi assistissin autoritats com 
el president de la Generalitat i el conseller de Cultura. Altres compromisos 
més compromesos els van comprometre. Les coses deixaven de ser importants 
tan bon punt alguna cosa més important les substituïa. A vegades no era 
necessari que fossin més importants; n’hi havia prou que les substituïssin. 
Els socialistes manifestaren sentir-ho molt; no van sentir-ho gens. L’orgull i la 
seva espècie de vaga de zel impossibilità la presència dels comunistes. Només 
hi assistí la Joana Linares, també d’espia. Com que no va haver d’enfilar-
se a la tarima, no va ensenyar les cuixes. A en Cranes li va saber greu. Era 
entre el públic, el grup comunista li havia donat carta blanca: que fes el que 
volgués; confiaven en el seu tacte. Un cop perduda la ponència de Cultura, 
el seu càrrec al museu continuava mantenint-se per inèrcia. Els socialistes el 
podien fer fora quan ho desitgessin. Pel que semblava, tothom considerava 
que era bo que continués. Era prestigiós per a la ciutat. En Cranes s’arronsava 
d’espatlles. Tenia la  sensació d’estar aparcat. Els socialistes no cabien dins 
la seva pell davant d’una competència tan nul·la per part dels altres. La 
Generalitat hi havia enviat la nova responsable de biblioteques. Se la notava 
tímida i desconcertada. En Galtones la va ubicar en una punta de la tarima, 
una tarima tan repleta d’assistents amb pretensions de representar alguna 
cosa que la noia va estar a punt de ser desentarimada.

En Galtones es fregava les mans. Havia col·locat urbans a la porta del recinte 
per si apareixien els de la Forja i preguntaven per què encara no s’havien 
refredat totalment els forns de la foneria. Sense en Lobón, també controlava 
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la guàrdia urbana. Amb en Belmonte de goril·la, els aturats es sentien orfes 
i esmorteïts. A en Basilio l’havien col·locat a la primera fila de la bateria. Se 
li marcava un embalum sota la jaqueta. Si la ocasió ho propiciava, exhibiria 
el ninot Pujol. En Galtones es continuava fregant les mans. Tenia la situació 
controlada. Mirava en Ramiro. Es pensa que mana, però qui mana sóc jo. En 
Ramiro mirava en Galtones. Em fa les feines brutes i no se n’adona. Es picaren 
l’ullet. Havien de demostrar que formaven un tàndem perfecte. L’efebus 
esteticista l’ajudava en les funcions d’acomodador. Li vigilava les efusions 
ambidextres. En Ramiro se li havia escapat últimament quan havia traçat la 
tangent d’un nou ponent de Cultura, aquest ponent que hauria d’haver estat 
ell. Allà tothom jugava a escac i mat.

Protocol·làriament, per educació i diplomàcia, i encara que tingués 
l’estómac regirat, havia hagut de col·locar —enganxós, somrient— al centre 
de la primera fila, al costat del micròfon i de l’alcalde, al prosceni, que se’n diu, 
en Jordi Jomiquel, el nou i flamant regidor de Cultura. Va aparèixer de cop i 
volta i com si se l’hagués inventat en Ramiro. Realment se l’havia inventat, 
ajudat pel grup proPSOE del seu partit en contra del grup proPSC també 
del seu partit. Ell pertanyia a la primera fracció i en Galtones Culebreja a la 
segona. Curiosament, en Jomiquel era PSC. En l’escac i mat s’havia d’actuar 
no com la dama o els alfils, sinó com els cavalls; a cops, de costat, saltant, 
desviant-se i arriant coces. Respecte a l’arribada d’en Jomiquel a Cultura, en 
Cranes vaticinà: ara, jo, ja, fora. Si el museu depenia de Cultura, i sí que en 
depenia, mira si ho arribava a saber, el més lògic era això. El seu grup també 
ho va pensar. Tu no te’n vagis si no et fan fora. Va moure el cap com els cavalls, 
no com els d’escacs, sinó com els de les quadres. Les quadres importaven 
tant com els taulers. Les primeres eren quarters; els segons, camps de batalla. 
El seu pensament començava a ser com el dels pintors abstractes, babau i 
conceptual. Recordava aquell que durant el franquisme deia, respecte a les 
tracamanyes polítiques entre l’oposició subversiva: “Porto un embolic a sobre 
que ja no només no m’aclareixo, sinó que no sé si sóc dels nostres”. 

Abans d’iniciar-se l’acte, el públic visità la biblioteca, el graner o cos central 
i la masia o cos històric. Era llavors que deien allò de magnífica. Un passadís 
subterrani unia totes dues dependències, però era a mig fer. En Cranes no 
es va entretenir, visità la biblio sense ganes. El graner, cobert amb voltes 
d’alçades gòtiques, llum tamisada a través de la quilla de la góndola invertida, 
semblava el temple de l’erudició. Ell en podia haver estat el sacerdot. Ara ho 
seria en Jomiquel. Uns quants minusvàlids que havien anat a la inauguració 
pujaven i baixaven amb les seves cadires de rodes per les rampes col·laterals 
que portaven als primers i segons prestatges dels panells o mòduls corredors. 
Bigues de ferro sostenien aquelles garjoles plenes de llibres. Sonava fil musical 
gregorià. Van veure en Cranes i li van donar les gràcies. Això el va animar. 
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Encara que en tota la seva vida no hagués fet res més que aquelles rampes, 
hauria estat suficient per al seu cor enrampat. Vostè pateix del cor? No, és 
una manera de parlar. Ah! Si al graner es sentia sacerdot, a l’antiga masia Can 
Carallot es sentia patriarca, sobretot al costat de la xemeneia de campana, 
que l’havien ampliada. Llenya, foc, tabac, pipa, copa, conyac, ulleres, llibres... 
El soroll mundà, lluny. Sospirà. La idea de les rampes va ser de l’aparellador. 
Tenia un fill amb l’espina bífida. En una paraula: la biblioteca havia quedat 
guai. Era tot el que havien visitat amb el president, més el que explicava 
l’aparellador, però millorat. La tarima en què es feia l’acte, l’havien aixecada 
a la plaça dura en forma d’ela, situada al costat de Can Carallot. Hi havien 
col·locat senyeres que la cobrien i garlandes de fullaraca que formaven sanefes 
al cobriment frontal. Als peus, testos i jardineres de flors i plantes. A dalt, a la 
tarima, no hi haurien, com es diu? cabut?, doncs cabut. Hi havia més verd als 
testos, jardineres i tarima que al ciment de la plaça. A la plaça no hi havia altre 
verd que els vestits d’algunes dames, entre els quals el de la Veronica Lake. 
Li va donar un cop de colze al colze. En girar el cap, en Cranes la tenia al 
costat. L’acompanyava la Col·legiala. Portava un vestit groc. La substituta, a la 
punta de la tarima, anava de vermell. Començaven els discursos. La Veronica 
s’apartà la grenya de la cara. Xiuxiuejà:

—Qui ens ho havia de dir!
—Els càrrecs polítics són més puja i baixa que els èxits literaris.
—Jo no era un càrrec polític. Saps el que em va passar?
—Ho vaig seguir per la premsa.
—Els diaris no en van dir res.
—Doncs si ho arriben a dir...
Un altre cop de colze a l’altre colze. La Guiomar. Anava de violeta.
—Qui és aquesta de la grenya?
—Xxxt! Escoltem el que diuen.
—Són un ramat de cabró, cabra, lama, mamelucs...
—Tots no —digué en Cranes—; en Sunyer, no —insistí en Cranes.
Per la Guiomar tots continuaven sent uns cabromelucs i maricolucs. No 

feia gaires diferències més. Sí, fills de mameluca. Que bé que parles, filla, 
li digué en Cranes. Tu me n’has ensenyat, pare. Per allà també hi havia la 
Sara i l’Urbano i l’ordenança García, vestit de paisà, i l’altre empleat, el nom 
del qual en Cranes mai no sabia. La Sara anava de blau. Per què aquell dia 
les senyores anaven de colors purs i únics? Per què els homes semblava que 
també? L’Urbano li va fer l’ullet. Anava de marró. En Cranes, de gris. En 
García, de blau ordenança. L’altre empleat, de blau subordinat. 

—Puja a dalt i fot-los fora a tots —li digué l’Urbano.
—Aquí estem millor —digué en Cranes—. El més important no és ser-hi 

sinó fer.
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—O haver fet —digué la Veronica.
Ella havia posat ordre i concert a la xarxa de biblioteques, sobretot concert, 

algunes tenien fil musical. L’ordre, en una, la va portar a desmuntar els retrats 
del rei, la reina, el president i la presidenta. Com que trigava a recol·locar-los, 
la descol·locaren a ella. Al·legà que estava canviant els marcs pulverulents per 
uns d’adequats. En realitat cercava en les ordenances qui tenia dret a xuclar 
paret i qui no. Tanta efígie distreia. La que distreia era ella. Per això la...

—Però els diaris van dir...
—No et vaig dir que el que van dir no era el que vaig dir?
El rei havia enviat un telegrama a la Veronica: “Gràcies per treure’m la 

pols”.
Parlaren per torns i escalonadament. En Galtones ho va disposar així. Do, 

re, mi, fa, sol... En Ramiro era el do. Va estar confús, infús i difús. Amb gràcies 
que no tenien gràcia. Ells era... Marcà els tres punts suspensius. He dit era i 
no eren. Era, era. En Cranes recordà una cançó de caserna. Qué polvo tiene 
el camino. Qué polvo tiene la era. Qué polvo tiene el camino. Qué polvo la 
molinera. Així que Ells, amb majúscula, no era ells amb minúscula. Ells era 
una ciutat mereixedora d’una biblioteca com aquella; ells eren els receptors 
d’aquell mannà de l’Esperit Sant anomenat llibres... Ha, ha! L’aplaudiren, no 
gaire.

En Jomiquel s’autopresentà. Nou a la plaça (es referia a l’àgora dels edils), 
prometia complir, ara i en el futur (en aquesta paraula clau tothom va veure 
una clara al·lusió a les properes municipals, que ja les tenien al damunt) les 
seves obligacions més estrictes (en Galtones feia més cara de pomes agres del 
que era habitual: deien que en Jomiquel seria el dos de la llista i ell, el tres) 
per als ciutadans i la ciutat (encara que tothom li hagués fet la traveta de 
gust, en Ramiro repetia com a alcaldable). La primera prova de la seva bona 
voluntat era aquella biblioteca que inauguraven gràcies a ell. Bé, gràcies a 
l’esforç de tothom, però si no hagués estat pel seu departament, etc.

—Quina cara! —digué la Veronica.
De fet, ho va dir mig en castellà: “quina jeta!”.
—S’han de tenir coll..., vull dir botons —digué la Guiomar.
En Cranes digué:
—No us he presentat? Veronica, Guiomar...
La Col·legiala, com si no existís. No sabia com es deia. La Guiomar va 

arrufar el nas i la Veronica Lake es va apartar la grenya. La Col·legiala estava 
més vermella. Llavors es va adonar que la Veronica no es deia Veronica. El 
rubor de la Col·legiala va saltar a la cara d’en Cranes.

—Som la Rosa i la Maria —digué la Col·legiala.
—Rosa Barenys i Maria Puig. Que despistat que ets, Ferran —digué la 

Veronica Lake.
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En Cranes estava agraït a en Jomiquel, un guapot amb pinta  d’executiu 
rasurat. A la butxaca superior de l’americana portava un petit telèfon. L’estri 
sonava, pip, pip. Se l’apropava a l’orella. Podia rebre, però no enviar. Buscava 
una cabina i telefonava on l’estri li indicava. A en Cranes, els nous avenços 
el seduïen però no el convencien. No, no. El convencien però no el seduïen. 
Va dinar amb en Jomiquel i comprovà que li trucaren vint vegades, a través 
de l’artefactòmetre, des de la gran empresa on encara prestava els seus 
assessoraments. Podia ser que fos pràctic, però emprenyava. En Jomiquel 
se li va presentar. No te’n recordes? Jo vaig ser una vegada a casa teva. 
Recollíem signatures per a un manifest. En Cranes va pensar: potser m’hi 
vaig negar. Vas signar de seguida. No vas voler llegir el paper. Per mandra. 
Ens entusiasmà aquesta actitud. Érem joves iconoclastes. Respecte al museu, 
podia continuar portant-lo. Només reunint-nos de tant en tant per tenir un 
canvi d’impressions... En Cranes li va agrair la deferència. Tu no saps el que 
representaves per a nosaltres, els joves de llavors. Joves?, pensà en Cranes; 
devien ser nens. Des de la tarima, en Jomiquel li havia fet l’ullet. Què hi 
fas, aquí? En Cranes ensenyà els palmells de les mans i tombà el cap cap 
a en Galtones. En realitat, en Galtones protocolejava de mala lluna i sense 
l’eficàcia de la seva mala llet. Havia estat a punt de col·locar en Cranes al lloc 
més destacat de la bateria només per llençar la casa per la finestra. No havia 
digerit que en Jomiquel hagués anat a Cultura. S’indignava amb ell mateix 
perquè la bellesa d’en Jomiquel el torbava. Es veia incapaç de fer res en contra 
seu.

Ara parlava en Sunyer. Des d’on eren l’albiraven en escorç. L’Urbano, la 
Sara, en García i l’altre empleat hi havien anat només per sentir-lo. Li havien 
encomanat la peça oratòria clau de la inauguració, més per historiador de 
la ciutat que per director del museu. La resta —en Ramiro, en Jomiquel, la 
Rosa Bernat; en Sunyer era el fa— hi havien intervingut circumstancialment, 
improvisant i frivolitzant; en Sunyer dissertava carregat d’erudició.

En Cranes mormolà a la Guiomar:
—Ja tinc...
Anava a dir pijament, un niu —un niuet hauria estat la pera—, però va dir:
—...un estudi...
I va afegir:
...els Carallot representaven una nissaga antiga (hi havia eco i el discurs 

rebotava: “...els Carallot representaven una nissaga antiga...”).
I va afegir:
—Un estudi d’un amic pintor que és de viatge a l’estranger. Ja t’ho explicaré.
Va estar a punt de dir:
no ho era, però, el malnom de Carallot (“...no ho era, però, el malnom de 

Carallot...” Rebotava contra les parets de la masia biblioteca i, com si fos un 
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immens billar a tres bandes, picava contra el mur que circumdava la plaça 
seca per anar a parar als llenços de la biblioteca graner).

Va estar a punt de dir:
—On al final, d’una vegada per totes, et folla... et foliaré.
que és recent, perquè es tracta del malnom del fill petit (“que és recent, 

perquè es tracta del malnom del fill petit...” Per sort el discurs no tornava a 
rebotar a la boca d’en Sunyer. Ens hauria atordit).

Si hagués dit això, el feminisme de Guiomar l’hauria bufetejat. Tots dos 
eren iguals. Què era això d’“et”?

—On ens foliarem d’una vegada.
En Sunyer cremava etapes històriques.
Veient que les seves terres no prosperaven i que a més ell no les havia 

d’heretar, en Carallot marxà a fer les Amèriques (...“va marxar a fer les 
Amèriques...”).

No ho va dir. Corregí:
—On finalment podrem, podrem...
En Sunyer s’havia saltat la història de les “mamaes”.
Meravellosament, la Guiomar arrodoní:
—No diguis fer l’amor. Fereix les meves orelles. Fondre’ns, sadollar-nos. Ai!
La Guiomar continuava amb la seva capacitat desmuntadora. Embriagava.
Continuaren murmurant, la veu d’en Cranes com un gripau ronc, la de 

Guiomar com una cigala afònica. La d’en Sunyer, al micro, planejava i ho 
dominava tot. L’escorç li accentuava la semblança amb Trotsky. Una brisa 
lleugera l’escabellava. A en Cranes li hauria agradat que en Trotsky el cités 
en el seu discurs. El discurs havia arribat, per ell, a la part més interessant 
d’aquella aventura bibliotecària, quan va convèncer els seus i batallà amb 
els socialistes per assolir l’assoliment. Sabia que en Sunyer no podia citar-
lo. No deixava de ser un subordinat amb un lloc directiu a la perifèria. I 
en aquell precís moment, en Sunyer el mencionà. Si el feien pujar a parlar, 
donaria la cara per la Veronica. I per la Col·legiala. En Sunyer estava sorprès 
—continuava en català: estic sorprès que el senyor Cranes no sigui en aquesta 
tarima, ell que veritablement havia estat l’ànima d’aquella aventura cultural. 
En una paraula: sense la voluntat i l’esforç del senyor Cranes, la biblioteca de 
Can Carallot no existiria ni seria una realitat com ho era en aquell moment. 
No ho va dir a així, però quasi-quasi, o més ben dit, ho va deixar anar així, 
més o menys, en català, això per descomptat.

Tota l’estona que va durar la seva peça oratòria, en Sunyer havia estat 
pendent de dos assumptes: que no se li escapés ni una paraula en castellà i 
de posar de manifest la putada que havien fet a en Cranes, sense que semblés 
que evidenciava la putada. El més prudent era passar com de puntetes per 
sobre de l’afer i que en Cranes no hi aparegués per res. En Cranes comprenia 
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la situació. En tot cas el mencionaria quan expliqués les primeres divagacions 
amb la Generalitat. Només anomenar-lo. Alguna cosa més forta que ell el va 
portar a fer el que va fer. Si els socialistes usaven represàlies en contra seu, 
millor. (No en van usar).

—Com és que el senyor Cranes no és aquí dalt amb nosaltres, presidint 
aquesta joiosa inauguració...?

El discurs va quedar interromput i brotaren escarafalls. Era veritat. Com 
cony era que en Cranes no era allà dalt com tothom? Jo em pensava que els 
del seu grup no ho volien, digué en Ramiro. Jo ja li ho vaig dir, però no ho va 
voler, digué en Galtones. Si la Guiomar l’hagués sentit, hauria dit: mentida 
podrida. Ja us ho vaig dir, però no ho vau voler, digué en Jomiquel. Jo pensava 
que a en Cranes no li interessaven aquestes vanitats, digué la Rosa Bernat. 
No, no, és igual, digué en Cranes. Sí, sí, digueren la Veronica, la Col·legiala, la 
Sara, l’Urbano, en García i l’altre empleat. No siguis burro, digué la Guiomar. 
En Jomiquel li allargà la mà par enfilar-lo a la tarima. En Galtones, que havia 
saltat a terra, l’empentà pel cul. Això de tocar-li el cul era com una victòria d’en 
Galtones. No li molestà que l’hi toqués, a ell, que per més que ho dissimulés, el 
repel·lien els homosexuals. La Guiomar deia que tots els homes tenen alguna 
cosa de marietes i, les dones, de lesbianes. A ella no li importaria anar-se’n al llit 
amb una tia, sobretot si no em costés tant com ficar-me al llit amb tu. No, a un 
meublé no hi vaig. Tampoc a un hotel. Em continues recordant les processons o 
les vetlles dels morts, víctima de la teva fama immaculada, tothom saludant-te, 
donant-te la mà, el maître, el recepcionista, el grum, què hi fa vostè per aquí, 
senyor Cranes? La Joana Linares va ajudar a aixecar-lo i li va dir que digués 
que els comunistes van ser els primers a reivindicar la biblioteca. En Cranes va 
dir que allà hi havia de ser la Veronica Lake. Li va estendre la mà. L’empentaren 
i la hi pujaren. L’escenari era a vessar. Per l’altra punta es va desbordar i la 
representant de la Generalitat va anar avall. La Veronica va donar la mà a la 
Col·legiala. En Cranes, a l’Urbano i a la Guiomar. L’Urbano, a la Sara. Després 
a en García. En García, a l’altre empleat. En Cranes, a la Joana Linares. La 
Joana va ensenyar les cuixes. La Guiomar, anarca, va ajudar a pujar-hi un 
del públic. La tarima es va corbar. Aquest altre del públic, a un altre. Aquell, 
al d’allà. Totes les bibliotecàries d’Ells, amb l’Aigües Marines i la senyoreta 
Comas al davant, acabaren prenent la tarima. Elles anirien on anés en Cranes. 
La tarima es va.... Pam! Els papers del discurs volaren per l’aire. Pam, pam! En 
un, l’últim full, posava “Esclatem jubilosos per aquest aposentament definitiu 
de la cultura literària a la nostra ciutat que llença per terra l’obscurantisme que 
els segles havien convertit en una tradició”. Pam, pam, pampam!

Quatre anys després (1986), en Ferran Cranes publicà N’estem fins als 
botons vint anys després (1987); cinc anys després, en Fernando Cranes 
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publicà Estamos hasta los botones veinte años después. N’estem fins als 
botons s’havia publicat l’any 1964; Estamos hasta los botones, l’any 1965. En 
Cranes sempre deia als periodistes que no es tractava de vint anys justos, el 
número vint era un número emblemàtic. N’estem fins als botons havia arribat 
a disset edicions; Estamos hasta los botones, a deu. N’estem fins als botons 
vint anys després no va passar d’una edició, i Estamos hasta los botones 
veinte años después no passà de mitja. En Cranes dissimulà i sempre va dir 
que havia estat un èxit. Un exitàs. Pam.

Per aquestes dates, la biblioteca Can Carallot feia temps que la dirigia l’Aigües 
Marines. En Cranes va pressionar en Jomiquel en pro de l’Aigües Marines. A 
la Guiomar, quan va passar això, no li va fer gràcia aquella pressió. En Cranes 
i en Jomiquel mantingueren l’amistat durant força temps, com per demostrar a 
la posteritat que en el merder Cultura no van tenir-hi res a veure. La senyora 
Comas ja no era la cap de biblioteques. Feia de bibliotecària en una fundació. 
Al seu lloc no van posar-hi ningú. Quedaren sota la fèrula d’en Galtones. El 
nombre de bibliotecàries havia augmentat. A Can Carallot n’hi havia cinc. 
L’Aigües Marines havia demanat a en Cranes que, a més de presentar N’estem 
fins als botons vint anys després a Barcelona, el presentés a Ells, a la biblioteca 
de Can Carallot. Cada quinze dies hi celebraven actes literaris. Presentar el 
seu llibre podia ser-ne un. Que expliqués els perquès d’aquesta segona part. 
Després hi hauria col·loqui. Acceptà embadalit. Amb la Guiomar no sabem si 
havia trencat. Amb la Marisa sembla que sí. La Rafaela era com un comodí en 
el seu pòquer amorós. La Lola assistí a la presentació, com un gendarme, sense 
moure’s del seu costat. Li entrà el desamor amb la Guiomar, amb la Marisa 
l’avorriment i amb la Lola el fàstic? La Rafaela era com si no hi fos. I a elles, el 
descollonament, la resignació i l’emprenyament infrahumà, respectivament, la 
Rafaela com si hi fos i no hi fos, la Guiomar sempre la més detonant?

La dissertació va estar bé. A aquestes alçades de la vida, era un veterà de 
la paraula oral, com ho continuava sent de la paraula escrita. El col·loqui 
que seguí també va ser súper. Hi acudiren totes les bibliotecàries de quan ell 
va ser al càrrec, a més de les noves. Volien conèixer aquell element que tant 
les enaltí i que a més sortia a la tele. La senyora Comas també hi assistí. La 
sala de lectura, transformada en sala de conferències, era plena. Tot van ser 
aplaudiments, petons i enhorabones. En acabat, l’Aigües Marines li va dir:

—No s’hi ha fixat, senyor Cranes? Jo em pensava que vindria el senyor 
alcalde, el senyor Jomiquel, el senyor Galtones o algú de l’Ajuntament.

—No em diguis senyor. Tracta’m de tu.
—Ens agradaria molt, senyor Cranes, que ens signés en el llibre d’honor 

de la biblioteca. Encara no l’hem estrenat. Fa quatre anys que esperem que el 
senyor alcalde o el senyor Jomiquel o el senyor Galtones es dignin visitar-nos 
i hi firmin ells. Aquí, a la primera pàgina, senyor Cranes.
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—No em diguis senyor. Tracta’m de tu.
Va fer un gargot a la pàgina impol·luta. La seva imaginació volava amb 

l’Aigües Marines al llom, ell de Pigmalió.
—Gràcies, Ferran.
Es van fer tres petons, una a cada galta i l’altre al cor. Li trucaria a la 

biblioteca amb l’excusa de qualsevol raó. Havia escrit aquesta dedicatòria: 
“A la biblioteca Can Carallot. Tant si es vol com si no es vol, es va aconseguir 
gràcies a la meva dedicació”.

Pam, pam.  
Era com escriure: aquí queda això, xiulant com una cançó.
Pam, pam, pampam.
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QUATRE PARAULES QUE COMENCEN 
PER EFA

  No llores por 
tantas cosas.

  ¡Hey, hey!
  Llora por una 

sola.

(Grup de rock Me la cascas 
con dos piedras)

Potser, després del risc, les claus no funcionaven. Hauria de provar-les. Mai no 
va estar sol a l’estudi. Ni abans de canviar el pany, quan tenia clau, i ni que 
hagués estat per casualitat. Tampoc no s’havia fixat mai en l’estudi en si. Allà 
només hi anaven a fer el que havien de fer. L’única visió que en tenia era la 
d’un llit desfet, un escalfador que sempre li costava d’encendre —a la Marisa, 
no— i un bidet omplint-se d’aigua. Ara es fixava en el cavallet, un llenç amb 
un esbós a mig fer —que malament que pintava la Marisa; copiava—, un gerro 
de flors seques —seques, no marcides— d’aquestes que no es renoven, una 
paleta també seca... Ella tampoc no s’hi acostava, excepte per la gimnàstica 
setmanal. Respirà. Seria vergonyós que es presentés en aquell moment o el 
dia D. Agnòstic, confiava en el seu àngel de la guarda. Va anar observant, més 
que res, el bany —pulcre, brillant— i el petit dormitori on cabien ben justos 
el llit i la tauleta de nit. L’estudi no era gaire més. No va tocar res. Va entrar-hi 
de puntetes i en marxà de puntetes. Encara hi va tornar amb la Marisa dues 
o tres vegades abans de... Ell, amb desgana. Va sentir com mai que enganyava 
la Guiomar, encara que l’aparellament va funcionar. Se li va gelar la sorpresa 
quan la Marisa digué:

—Si no fos perquè estic seguríssima que només jo tinc la clau, juraria que 
aquí hi ha entrat algú. No. La María Luisa ara es comporta. T’ho vaig dir: va 
tallar amb el seu embolic.
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Antiquada, mai no deia rotllo.
La Guiomar no es va meravellar gaire amb l’estudi. No hi havia ascensor, 

però sí moltes escales.
—Hòstima! —bufà.
La Marisa sempre deia:
—Em faig vella.
Ell esbufegava en silenci.
Hi havia més vegetals secs i perennes en gerros, búcars, cistelletes, en altres 

recipients o en cap, situats estratègicament: balques —amb la seva croqueta 
de color tabac a la punta de la vareta—, canyissos emplomallats, cards, arços, 
una mandràgora com un sol en una paret, branquetes sense escorça, floretes, 
espígol, herbotes, altres mostres en les quals mai no s’havia fixat, alegries, 
paniculates, mimoses, carabassots, espigues...

—És marieta, el teu amic?
Al·lucinà. Havia captat la feminitat de la propietària o li havia brotat allò 

tan seu de dir marieta a tot déu? Se li havia llançat al coll i el va començar a 
petonejar furiosament. Furiosament, no; impetuosament.

Asseguts al sofà, ella s’estirà amb el cap a la seva falda. Més que besar-se, 
es succionaven, ella més sensual, ell més dolç. Li besava els ulls, el front, les 
ales del nas, els cabells, les celles, el coll... Ella li buscava la boca, la boca. Les 
llengües s’entrellaçaven. Pensà: no funcionarà. Aquest pensament que deia 
que no funcionaria podia ser el que impedís que funcionés. El va sorprendre 
la saviesa de la Guiomar quan el va advertir: a vegades, la primera vegada, les 
coses no surten bé; i va sentenciar: després sí, encara que a vegades tampoc. 
D’on li venia, tanta experiència? Li va agafar com un emprenyament.

Descordà la brusa, maldestre, els botonets de vidre s’encallaven als traus, 
el braç esquerre per sota del coll. Descordava amb la mà dreta. La Guiomar 
l’ajudà. No recordava la primera vegada que es va tirar la Lola. A les noies, 
abans, no se les follaven, se les tiraven. Ho van fer drets, vestits, quan encara 
eren promesos, la faldilla mig apujada, els pantalons mig abaixats, darrere de la 
porta de casa seva, la d’ella, vigilant que no arribés la tieta, encegats, almenys 
ell, obsessionat per dues coses: que fos verge i que no quedés prenyada. Es 
va escórrer sense adonar-se’n i ella no es va adonar de res, només que li coïa 
l’allò, que mirés com li havia fet sang, que després d’allò, ell ja no voldria 
saber-ne res, d’ella, que l’havia deshonrada i que hauria d’esperar a veure si 
tenia la regla per saber si havia quedat embarassada. En l’aventura, importà 
més la virginitat d’ella que la virilitat d’ell.

—Fuig, maldestre, fuig.
Es va treure la brusa, els pantalons i les semimitges amb tanta habilitat 

com rapidesa. Els pensaments d’en Cranes semblaven meteorits. El dia abans, 
en Ferrer havia volgut parlar amb ell. S’havien acostat —amb el cotxe d’en 
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Ferrer, cinc minuts— a Castelldefels. Dos gintònics en un bar prop de la platja 
els tonificaren i els relaxaren. El bodi de la Guiomar era lila. Sóc feminista! 
Després demanà un whisky amb aigua de roses. En Ferrer, un altre gintònic. 
Li comunicà que a les properes municipals ell aniria com a cap de llista pel 
PSUC. Volia que en Cranes fos el número dos, en Ray el tres, en Sala el quatre, 
la Joana Linares el cinc...

—Que no te n’adones, que només en traurem tres?
—Tu, Ferran, sempre tan optimista.
En Ferrer no creia que tornessin a aconseguir onze regidors, el quasi–quasi; 

set, sí. Feia temps que a ell li importava més la Guiomar que la política, amb la 
diferència que la Guiomar li importava molt i la política poc. Li importava i, en 
aquell moment, el torbava. S’havia abaixat els tirants del bodi. Les avellanes 
eren dos petits flams. Havia insistit a en Ferrer que traguessin els que ell deia 
o els que deia ell; has pensat que un grapat dels nostres es quedaran penjats? 
D’això havia volgut parlar-li en Ferrer.

—Són com dos flamets —digué a la Guiomar.
—Segur que t’agraden les ties amb tetorres com campanes.
Els hi començà a besar.
—Deixa’m que et despulli jo a tu.
Intentà abaixar-li la cremallera dels pantalons.
—No, no. Ja ho faig jo —digué en Cranes, ruboritzat.
Llavors es va posar a descordar-li la camisa. Ell li passà els rínxols de la 

barba pels mugrons morenots. Respirà. L’olorà. 
—Umm!
—Uig! Em fas pessigolles. No et facis el sorprès. Les metones ja me les vas 

veure una vegada. Com no m’has vist és en pilota picada.
Es va acabar de treure el bodi, el llançà sobre una cadira i arrencà a córrer 

pel passadís.
—Deixa’m passar al lavabo.
Tenia una mata de pèl impressionant al petit pubis. Afaitat pels engonals 

—és per quan em poso el bodi, li havia dit una vegada—, semblava un raspall 
vertical.  Ho va dir a la Guiomar.

—El tens molt pelut.
—Què? —va dir ella des del lavabo.
—Que tens una preciosa mata al d’allò.
—Abans en tenia més.
Quan era abans? I què tenia llavors? Un bosc en lloc d’una mata? La 

Lola tenia la mata rasa. No recordava com la tenia feia temps. A la Marisa, 
últimament, la panotxa castanya li clarejava. I en la de la Rafaela o Rafi, una 
brodadora de la seva zona que escrivia poesies i de tant en tant les hi llegia, 
no havia pogut fixar-s’hi per la rapidesa de l’acció, les escasses vegades que 
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es ficaven al llit, perquè ella sempre es pensava que podia arribar el marit. 
Amb aquesta trigà sessions perquè la qüestió resultés satisfactòria. Persistia 
l’erecció, però mai no li venia l’orgasme, per més que forcegessin. L’altra 
s’escorria, s’escorria, i ell no. La primera vegada, sis vegades. El seu voluptuós 
influx sobre aquella dona grossa, cavallina i potallarga que s’allitava més amb 
l’escriptor admirat que amb l’home que desitjava el posava vanitós, però no 
enzelat. Era molt delicada parlant: només que em toquis, em ve el plaer. Del 
seu marit deia que era un inculte sensualment. Pronunciava “sensual” per 
“sexual”.

La Marisa, la primera vegada, a la seva torre, gemegà d’emoció i espasmes i 
a ell el commocionaren aquells udols. Més endavant li havia de confessar que 
havia udolat més del compte per complaure’l. La primera vegada no resultà, 
però la segona sí, i amb ella sempre cardà de puta mare. Havia adquirit una 
rica experiència sexual amb el seu contacte, amb la Lola i la Rafaela no, i 
s’ho passava, caram, com no s’ho passaria amb la Guiomar, segur. Per què la 
Guiomar l’atreia més que la Marisa, més que ningú, més que cap? D’observador 
meticulós de les aventures amoroses de la Guiomar, passà a sentir-se observat. 
Molt sovint parlava amb en Ferrer del tema dels cessaments que per a molts 
dels seus havien de suposar els resultats de les noves eleccions; molts o pocs o 
bastants, com ho volgués. Ho deia no per ell, que podria tornar a la literatura 
—tampoc no n’estava tan segur—, sinó per alguns dels altres, que no podrien 
tornar als seus antics llocs de treball perquè les empreses haurien desaparegut 
o canviat o pel que fos.

Més que sentir-se observat, saber que podia estar-ho; que l’altra persona es 
situés a aquella distància, encara que no va semblar que la Guiomar —aplicada 
en els seus afers, s’esforçava en una espècie de servitud sexual— estigués per 
analitzar-lo. Almenys de la manera que ell l’escodrinyava. Aquesta maleïda 
mania de l’escriptor de ser escriptor fins i tot cardant!

—Per què et mossegues els llavis?
Somrigué. Volia ser el millor dels amants. Ella desitjava el mateix. Tenia por 

que, preocupats l’un de l’altra, no posessin atenció al seu propi cos i l’apoteosi 
s’espatllés. Ella havia saltat despullada i àgil com una gasela del lavabo a 
l’habitació. En Ferrer va beure un glop llarg de gintònic.

—Dels que no podran tornar a les seves empreses només en tenim tres, 
màxim quatre.

Els hi va citar. El partit els resoldria l’embolic com pogués. Ell també 
s’empassà un glop del whisky amb roses. El partit era com una mare, però es 
comportava com un pare; era com una xicota, però es comportava com una 
esposa.

—Em preocupa més —continuà en Ferrer— que tots serem a l’oposició, 
sense cap pacte. En Ramiro podrà aconseguir l’alcaldia amb la majoria 
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absoluta. Si no hi ha càrrecs, només hi haurà salaris mínims. El Partit se’n 
ressentirà.

El Partit, ara, era com si portés majúscules.
—Alguns hauran de deixar de cobrar perquè cobrin una mica més els de 

plena dedicació. Podeu deixar de cobrar els que teniu altres fonts d’ingressos. 
Tu tens els teus articles; la Joana, la botiga; en Ray, la universitat...

L’emprenyava tenir el record d’aquesta conversa —el cor se li havia encongit: 
el que guanyava amb les col·laboracions literàries i res era el mateix—, mentre 
que el que havia de fer era beneficiar-se la Guiomar. La Guiomar, estirada al 
llit, d’esquena, l’estremí. Val més que bombin el partit que no pas a nosaltres. 
Una altra vegada, el partit, minúscules.

—Aquest és el taló d’Aquiles de l’esquerra, que no té casernes d’hivern per 
a retirar-se com les que té la dreta.

L’estremí com no l’havien estremit la Lola, la Marisa i la Rafaela. Almenys 
no ho recordava. Era més bonica despullada que vestida. En Ferrer se’l mirà 
sense entendre’l.

La Guiomar havia llançat el cobrellit a terra. Deixar-ho després tot igual 
ho veia magre. Se n’adonaria. Quina explicació tindria? Ho negaria, a mi 
que m’escorcollin, com ho negava tot a la Lola? Suà. Imperceptiblement. 
Va ser ell qui va entrar ara al lavabo. Es refrescà les aixelles. Orinà, perquè 
estava nerviós. S’eixugà la punta del penis, no creia que ella ho fes la primera 
vegada, però. Es fregà amb colònia els engonals i el pubis. Déu meu! Quantes 
martingales cadascun amb les seves intimitats!

En el llenç cinematogràfic de la seva volta craniana li quedà plasmada per 
sempre la figura estilitzada de la Guiomar. Més baixa que ell, es podria dir 
que havia crescut i el passava. Paradoxalment, pensà: uns dies la trobo baixa 
i uns altres alta, uns dies lletja i uns altres bonica, unes vegades vella i unes 
altres tan jove com la meva filla. Però sempre l’estimo. Era com de nacre, com 
una aquarel·la, esquena, natges i cames ben contornejades, una miniatura de 
la Venus del mirall de Velázquez. Havia vist aquell quadre a la Real Gallery 
de Londres. Mai no imaginà que en un moment així el recordaria. El millor 
seria no negar-ho. Primer sospitaria de la María Luisa. Al final ho deduiria. En 
un poema va descriure aquella imatge, la de la Venus, no la de la gelosia de la 
Marisa. Gelosia?

S’havia pensat que la Guiomar seria una anarca en el moment de la veritat. 
La Marisa era la mestressa de casa treballadora. Col·locava una tovalloleta 
higiènica o un drapet a mà, un llençol doblegat a sota per no tacar el llit, i 
l’advertia que anés amb compte, que no la deixés embarassada. No prenia la 
píndola. Per què no? Perquè no. Últimament, amb la menopausa, no hi havia 
ni problema ni preocupació. La Lola i la Rafaela tampoc no se la prenien. 
Prejudicis? Bloqueig? Ara ja cap no la necessitava. Els accidents dels altres el 
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feien vell. La Guiomar havia posat una tovalloleta molla sobre el llum de la 
tauleta de nit i l’habitació romania a la penombra.

—No ho faig perquè em faci vergonya que em vegis, sinó perquè em 
molesta tanta llum als ulls. Tranquil, que prenc la pilula.

Recordà l’striptease del cistell, els ovulatoris.
Segles després —segles, no; anys—, quan en Cranes morí havent obtingut el 

Nobel, el Cervantes, el Príncep d’Astúries i el Doctor Honoris Causa per totes 
les universitats del món, la Guiomar, velleta —les biografies d’en Cranes mai 
no explicaren qui va ser aquesta dona; de la Marisa tampoc no en parlaren; 
només hi figurava la Lola—, llegia un quadernet de versos mecanoscrits que 
en Cranes, en aquells dies amorosos, li dedicà i que ella havia recosit. D’entre 
tots, aquest poema era el que més llegia:

—Passa’m la barba per l’esquena com abans me l’has passada pels pits...
Era un poema en prosa que li hauria agradat escriure en vers.
“Hem caminat per tota la ciutat,/ els racons més bonics. Te’n recordes?/ 

Desitjo ser la persona que més delicadament t’hagi tractat en aquesta vida. 
Ho vols?/ Tu i jo ja tenim un llenguatge especial/ que no entenen els altres. 
Saps?/ A més, tenim un secret. Oi?/ Fa molt de temps, tu, per a mi, no existies. 
No?/ He assistit al teu naixement. Sí?/ Abans de conèixer-te,/ pensava que 
la vida tenia poc sentit,/ no perquè no en tingués,/ sinó perquè els meus 
objectius ja els havia subscrit en haver assolit l’art de la indiferència. Segur?/ 
Sóc jo qui pregunta, però no vull que em contestis. Per què?/ No et vaig 
besar, ens vam besar/ a la caravel·la que un dia cremaran els gelosos. Estem 
atemorits. Continuem?/ L’aigua del port era un mar d’incongruències,/ 
làmina tensa, oliosa, grisa, argentada,/ no tan pètal de nacre com la teva pell 
d’aquarel·la,/ Venus de Velázquez diminuta,/ rosari que jo desgrano,/ record 
que m’acompanya...”. Es va girar de cara a ell. De cara hauria pogut recordar-
li la Maja desnuda de Goya. No la hi va recordar. La maja era d’ivori i la 
Guiomar, es repetí, nacrada. Nacrada, nacrada. Això a la penombra. A plena 
llum adquiria un color torrat sedós al tacte fins i tot en les seves zones més 
íntimes. On prenia el sol en pilotes? El pensament li anava com el carro de la 
seva màquina d’escriure, d’una banda a l’altra.

Els ulls, que en treure’s les ulleres se li havien apagat, li tornaren a brillar. Se 
li inflaven les venes del coll. Tenia alguna cosa de lleona en zel. No, de lleona, 
no. De... No va saber quina femella posar com a comparació. Un parell d’estries 
que li envoltaven el coll havien desaparegut. A part de la tovalloleta sobre el 
pergamí del llum, havia preparat la tauleta com un petit altar: dos poms, una 
espècie de cabdell, el rellotge de polsera, les arracades, que li molestaven...

—Que no em deixi res.
Només faltaria això, que anessin deixant rastres! També hauria d’enfrontar-

se amb la Lola. La filla i el fill ho entendrien. Anar-se’n a viure amb Guiomar. 
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Passar-los una pensió a la dona i als fills. Pagar un altre lloguer. Què diria, 
la mare de la Guiomar? D’on trauria tants diners? O bé les coses podrien 
continuar més o menys com estaven, anant-se’n al llit cada setmana amb la 
Marisa, cada quinze dies amb la Rafi, cada mes amb la Lola, d’ara endavant 
sempre que fos necessari amb la Guiomar? El carro de la màquina es 
traslladava de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta al ritme moderat de dos o 
tres dits, com escrivia ell. Després es disparava, tat, tat, tat, raaaas, com si qui 
pitgés la màquina fos la Sara, la secretària d’en Sunyer, que utilitzava tots deu 
dits i arribava a les mil pulsacions per minut.

—Que voluminós que tens l’eslip. Deixa’m que te’l tregui jo. 
El membre saltà com una molla en distensió. La Guiomar l’agafà amb totes 

dues mans.
—Hog!
El començà a petonejar.
—Hog!
Aquesta vegada era ell. Sort que m’hi he posat colò...
—Deixa’m, deixa’m.
Sabia que així no hi havia res a fer. Es col·locava en la perspectiva de 

l’observat i s’obnubilava. La Marisa ho intentava, a vegades, i tampoc no 
resultava. A ell li agradava i no li agradava. Es disculpava. Vells prejudicis. 
Només la hi mossegava enjogassadament. L’alegrava aquella alegria eròtica 
de la Guiomar. El seu pensament era una bola de billar a quatre bandes: la 
Marisa, la Lola, la Rafi, la Guiomar, totes al llit, juntes i per separat. La bola 
de billar era veloç i les explicacions no. La Guiomar se li enfilà al damunt amb 
les cames obertes, plantant-li la mata sobre la barba, embrollant-se-li. Més 
que un 69 era un 79, amb el set al revés i a baix, perquè ell tenia les cames 
tenses, el cos rígid.

—Relaxa’t, coi —digué ella, fent-lo suar, no de cansament, sinó 
d’estremiment.

En el seu llibre Sístole i diàstole, ell havia posat en boca de Felipe Blasco 
que la vida era com estirar-se sobre una dona: “Si ho analitzes no hi ha plaer; si 
hi ha plaer no hi ha anàlisi”. Ara no hi era estirat a sobre, sinó a sota. Hi havia 
anàlisi i plaer i també plaer i anàlisi, no el plaer de l’anàlisi, sinó el del sexe. 
Temia que no arribés a l’orgasme; la Guiomar, que hi arribés de seguida i la 
distracció s’acabés. Tots dos desitjaven produir-lo a l’altre, no ràpidament, però 
tampoc massa tard i sí d’una manera esplendorosa. El sexe, a la Marisa, li feia 
una olor tènue de marisc fresc. La vulva de la Lola era com una gran cloïssa, 
encara que feia olor de fusta de caoba per més que ella digués que s’hi posava 
maderas de Oriente. Si l’agafava de sorpresa, feia olor de pinyol d’albercoc. 
A la Rafaela no havia tingut l’ocasió de notar-la-hi, però besant-li l’interior 
de les llargues cuixes notà que feia olor de ruda i fonoll alhora. Totes les pells 
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tenen olors particulars. El sexe també. El de la Guiomar feia olor de Via Làctia 
ensucrada. Un moment en què, esbufegant, es separaren, li xiuxiuejà:

—Fas olor de pastisseria i el teu croissant és petit.
Més tard li ho havia d’escriure, i sempre que jugaven anomenava croissant 

a la seva cosa, i ella, a la d’ell, cirereta, perquè el seu capoll era com una cirera 
violeta —tu també ets feminista!—; li venien rampells i deia: me la menjo, me 
la menjo, me la menjo... Nyam, nyam, nyam...

—Acariciem-nos —digué ella, de panxa enlaire al seu costat. Ell s’hi situà 
a sobre. Ara la penetraré— . No, encara no.

S’esmunyí cap avall, la cara a l’alçada del seu penis, i es deixà anar:
—La boca, folla’m primer la boca!
Mai no havia experimentat una pràctica fel·latòria com aquella. Forcejava 

en un moviment d’èmbol. La Guiomar el tenia subjectat per la cintura. Va 
notar que s’esforçava per donar-li plaer només a ell, oblidada d’ella per 
complet. Una immensa tendresa se li va vessar per dins. Però aquest estar 
pendent el bloquejava.

—Et canses?
M’ha pres per vell. I pensà que ja només pensava en la Guiomar i no en 

altres metafísiques, incloent la del salt que faria tota la seva vida després 
d’allò, com no el va fer amb la Marisa ni amb la Rafi. Recordava allò que ella 
li havia dit en una de les escaramusses verbals que amb tant d’entusiasme 
practicaven durant els seus llargs passeigs gòtics. Gòtics per què? Perquè era 
molt llarg dir pel barri gòtic. Li havia dit, recordem-ho:

—Jo em sentiria més violada si em besessin a la boca per força que si em 
follessin sense jo voler-ho. Fa més fàstic i repugnància.

El seu aclariment engendrava tota una teoria espessa però contundent, tal 
com era tot el que feia referència a la Guiomar.

—La boca és per a mi el més sagrat. És com un santuari.
Per què la Guiomar tornava a utilitzar tant la paraula follar? Per què a ell 

aquesta paraula li sonava tan horrible en boca de les dones i en la dels homes 
no tant encara que també? Quantes vegades se la devien haver follada? Per què 
el posava més neguitós que se l’haguessin follada que no pas que l’haguessin 
besada? Per què es feia servir aquest verb com a activitat del mascle i passivitat 
de la femella i no al revés o a l’uníson? Per què es devia dir que a les dones els 
agradava usar aquest terme cada cop més? Per què havien suplantat el fotre? 
Per què els homes diuen que els han follat la cartera, quan abans deien que els 
l’havien fotuda, o que se’ls han follat en un examen, mentre que abans deien 
que m’han fotut a l’examen? Per què, i encara així, és més agressiu fotre que 
follar?  Per què encara utilitzem “fot-li!” com a interjecció i no “folla-te-la!”? 
Per què la Guiomar havia unit boca i follar? Se’n desenganxà, s’arraulí al seu 
costat i va començar a besar-li la boca apassionadament.
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—Gràcies, gràcies.
—Per què plores? —digué la Guiomar.

...............................................................................................

En els seus passejos gòtics, zoològics, modernistes i pictòrics —quatre rutes 
barcelonines—, la Guiomar li havia parlat de quan decidí perdre la virginitat 
i no la va perdre, sense explicar si la va perdre més endavant i com. Les seves 
explicacions eren enrevessades. Una nit, en el remolí d’una festa particular, 
quan les parelles es fonien pels racons, sofàs i habitacions, ella s’enardí amb 
una espècie de víking alemany, ros com el farratge. Com que alguna vegada 
havia de ser, què millor que fos amb aquell burgundi, però li repugnà la seva 
delicadesa nul·la en el moment de la veritat, el seu només voler anar, com 
una fura, al foki, foki. Havia tingut diverses aventures amoroses. Bastants. En 
vista de la cara que posava ell, va dir poques. Ell no preguntava res. Si li dolia, 
procurava que no es notés. Tots dos eren lliberals i racionalistes. Amb un casat 
es veien en un bar i prenien cafè; es va acovardir i no va fer el primer pas. 
Una cosa molt romàntica. Llavors ella era més exigent i no admetia les mitges 
tintes com ara. Ell era el mitges tintes; no es va donar per al·ludit. Ella no va 
parlar mai del llit. Unes vegades semblava que el llit hagués existit i altres no.

Si odiava els meublés i les habitacions dels hotels i els altres eren casats, 
on ho havien fet, si ho havien fet? No solament no va parlar del llit o de la 
consumació amb el casat, sinó tampoc amb l’estudiant, del qual explicava 
que es van perdre un cap de setmana d’excursió, ni amb el líder anarca que 
pretenia dur a terme amb ella l’experiment de la revolució sexual definitiva, 
ni amb el metge que la visitava d’angines quan encara era molt nena i li 
toquejava els pitets i els genitals, ni amb el jesuïta que jesuïtament feia que 
li posés la mà distretament a la bragueta. Ella era molt enamoradissa, deia. 
Ell mai no li va dir: i morbosa. Més greu va ser quan la violaren o la van 
voler violar, això tampoc no quedà clar, ni més ni menys que un familiar, 
però no va saber quin familiar, perquè no li ho va preguntar, semblava que 
un oncle seu exageradament libidinós. Una altra vegada li parlà de quan va 
anar a Londres a avortar, no va saber si com a conseqüència de la violació 
o d’una escaramussa amorosa. Tampoc no ho preguntà. Mai no preguntava. 
Algunes vegades, allò de l’avortament no havia estat un avortament, sinó un 
reconeixement, en vista de les seves sospites, en una clínica especialitzada. A 
ell li xiulaven les orelles.

Se la mirava i li deia sense dir-li: m’és igual, m’expliquis el que m’expliquis 
em tens boig. S’havia col·locat de cantó i amb la mà esquerra s’havia posat 
a jugar amb el matoll, cargolant-lo entre els seus dits. És una hiperbòlica, 
continuava dient-se, una boja, una cabra...
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Quan ella li preguntava pels seus amors, ell deia que cap. Com que cap? Bé, 
la meva dona, i tampoc. No acabava d’explicar el tampoc. Ja sabia que amb 
la dona es portava fatal, i amb això n’hi havia prou. Però en el fons l’estimes, 
l’empipava la Guiomar, oi que l’estimes? No s’encaparrava ni a afirmar-ho ni a 
negar-ho. Sí i no, mai no són respostes concretes. Però ell continuava encallat en 
el no, en el no que no havia tingut amants, amors, embolics, aventures... Com 
pot ser que un escriptor famós com tu, un home que ha viscut, un polític que ha 
tocat i toca poder no hagi tingut encaterinaments, dones darrere seu, ocasions, 
horts on portar-les...? Ell també comptava nebuloses; a sobre, romàntiques: que 
si una mestra, que si una infermera, que si una catequista... Coses de jove i 
adolescent. Que les esperava, que passejaven... Que quan al final es va decidir, 
no li van fer cas... Com li podia explicar no que no havia tingut res amb altres 
dones, sinó que ho tenia en aquell moment que en parlava amb ella? Amb la 
Rafaela feia temps que no se n’anava al llit. Estava espantada pensant que el 
marit els pogués sorprendre; ell no l’havia animada a dissipar els temors. En 
un moment donat, trencar amb la Rafi seria fàcil; més que trencar, deixar-se 
de veure a soles definitivament. El trencament amb la Marisa, després de la 
invasió del seu santuari, una invasió que notaria, i tant que la notaria, brrrr, 
seria més explosiu. Últimament feia el ronso amb ella amb el conte que es 
feia vell. Preferia anar amb cotxe per on fos, repassant rutes habituals —ara 
només s’hi trobava un matí per setmana, les tardes eren per a la Guiomar—, 
que tancar-se en aquell estudi on en aquell moment treballava el croissant de 
la Guiomi. Estava bé, allò de Guiomi. No, no estava bé. A la Rafaela li deien 
Rafi. El seu marit. Ell li deia Rafaela. A la Guiomar ningú no li deia Guiomi. 
No quedava bé. Sí que estaria molt bé poder dir a la Guiomar: fins ara no 
t’havia explicat res d’altres amors perquè intentava arreglar certa qüestió. Ara 
ja només t’estimo a tu. De la Rafi no li explicaria res. Evitaria que li digués 
que era un Barba Blava. Tampoc no li diria ara només sóc teu. Potser ella li 
deixava anar que era un cursi i no un Barba Blava. Ella abominava això de sóc 
teu, sóc teva, cadascú és de si mateix, això de t’estimaré eternament i sempre 
t’estimaré. Això eren bajanades. De cop i volta va tenir una revelació. Quan, un 
cop solucionat l’assumpte de la Marisa li ho intentés argumentar, la Guiomar es 
prendria malament aquesta confessió. Ves quina una, la Guiomar! Faria veure 
que l’havia estat enganyant. Li era igual. Li ho diria. Introduí els dits on abans 
havia ficat la llengua. Li regalimava la cavitat. Resseguí la petita illa del clítoris. 
Li tocà el punt H, situat entre el punt G i el punt I.

—Prou —gemegà ella.
Li apartà la mà. Hi col·locà l’altra. També la separà.
—Para, para...
Li mirà les dues mans a la contraclaror del llum de pergamí. Les vorejava, 

com un halo, una línia lluminosament vermella. Les hi elogià.
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—Quina traça que tenen.
Un dia, la Guiomar els va fer una cançó. “Adoro les teves mans precioses. 

Veremant el meu cos són natzarenes”. Volia dir samaritanes. El seu estómac 
experimentà una sacsejada. El cor també. Un esvaniment. Dos esvaniments. 
L’estómac havia estirat el cor cap avall; el cor havia estirat l’estómac cap 
amunt. Traurien tres regidors: en Ferrer, ell i en Ray. La Guiomar s’havia 
agenollat al llit, davant del petit altar. A veure si ara se’m posa a resar, ara, 
aquesta anarquista atea filla de militar i del diable.

No valdria la pena ser regidor, seria millor deixar-ho. Hauria de posar-
se a escriure un llibre. Aconseguir una bestreta. Els editors l’esperarien amb 
els braços oberts, com abans? Temia que no. El món editorial havia canviat. 
Havent agafat una ampolleta de la tauleta, va veure que se’n vessava el 
contingut en una mà. D’on sortirien els diners per a sostenir els maldecaps 
que se li presentaven? 

—És vaselidermol. Deixa la pell com una seda. Deixa’m suavitzar-te aquesta 
cirereta. Mira-la, sembla un cor. Tinc les mans massa aspres per acariciar-la.

Les mans aspres? No sabia què admirar més, en ella, si la seva previsió o la 
seva fantasia.

—Abans, per culpa de la màquina d’escriure, tenia durícies fins i tot a les 
puntes dels dits. Ara, a causa de l’ordinador. També del boli. Mira. Oi? Sí, els 
dits més que les mans. És que no vull fer-te mal. A tu t’agradarà més.

Es ruboritzà.
—Tampoc no vull que em facis mal tu a mi.
Per viure amb la Guiomar, mantenir relacions denses, ho tenia certament 

cru. Tanta singularitat l’inquietava. Li venien rampells, fulgurava; mestressa 
d’opinions rotundament seves, no es doblegava, fugia d’estudi i, a més, per la 
tangent...

—T’agrada?
Un formigueig agradable li recorria l’espina dorsal. Havia d’entregar-se a 

la literatura de ple una altra vegada. En la seva esquizofrènia politicoliterària, 
la política havia guanyat la literatura. No pots servir dos senyors, en aquest 
cas, dues senyores. Rumiava. Quina personalitat més desorbitada, la de la 
Guiomi! Ho estava demostrant en aquell cos a cos per la supremacia eròtica. 
Es comportava més com un ésser dotat de sexe femení que com una dona amb 
idiosincràsia femenina. Que has volgut dir amb això?, li hauria preguntat, que 
hi ha una idiosincràsia femenina i una altra de masculina, que les dones formem 
un grup a part? Veus com també ets un masclista fastigós encara que facis veure 
que no? La Guiomar havia agafat el paquetet que hi havia al costat dels poms. 
Li agradaria dimitir de tot menys d’aquella dona que li resultava una neurosi. 
Havia centrat el pensament en la dimissió política i va tornar a aquesta dimissió. 
Va veure el ple del seu acomiadament, com es duria a terme. Sí, perquè...
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La filosa del seu pensament cada cop filava menys qüestions alienes a la 
Guiomar.

—T’ho faig bé?
Notava que havia mort com a polític i com a escriptor. Si no era capaç de 

ressuscitar pel que fos —l’amor, l’amor; l’amor desenfrenat, l’amor boig— 
estava perdut. Ara va ser ell qui va dir: “para, para”, “prou, prou”.

Havia mort i la pel·lícula de la mort, aquesta que desfila en la teva última 
agonia, li lliscava pel cap, cap endavant i cap enrere, mentre intentava cavalcar 
la Guiomar. Si no la penetrava no hi hauria consumació, per més que la 
Guiomar sostingués que l’orgasme és la culminació i la culminació desbanca 
la consumació. Semblava un embarbussament.

—Espera’t —va dir ella.
I amb la mà lliure trencà el paquetet.
Quan deixés anar que volia dimitir, els seus li dirien que no de les dents 

enfora. L’acollirien amb una alegria mal dissimulada. Un menys per mantenir 
i que ens val per un altre que podrem col·locar més circumstancialment. Però 
ell què faria? Se li va ocórrer que allò de la Guiomar i seu, quan es sabés, que 
es sabria, avançaria el seu escalabrament polític, fins i tot social. Una cosa que 
ja no era pedra d’escàndol, amors amb una dona que no és la teva, amb ell ho 
seria. S’havia guanyat la fama de bo i honest en tots els sentits d’aquestes dues 
paraules. Ara li hauria agradat ser una mica pocavergonya, sobretot faldiller. 
Faldiller ho era, tres amants i una dona al mateix temps, Déu n’hi do. Volia 
dir: faldiller, però que es sabés, que fos un escàndol que jo no escandalitzés.

Havia trencat el paquetet. Portava un cabdell de fil lila —sóc feminista! ho 
sé, ho sé— a la mà.

En Galtones s’estava passant per la pedra del sexe tots els efebus ellencs 
atrets per cants municipals d’ajuda a la joventut. Sota el conte del dret a l’ús del 
teu cos en la mesura que et donés la gana, el socialisme s’havia convertit en un 
club de marietes. I això, a tu què t’importa?, es va dir en Cranes. Ara em surts 
amb aquestes?, li hauria dit la Guiomar, perquè ella abominava els marietes 
metafísics, no els gais practicants. En Ramiro havia repudiat bíblicament la seva 
dona, per insignificant, i a tot arreu es presentava amb la Sosó; en Mascarell 
començava a ser bisexual; la Rosa Bernat, lesbiana; l’esquerra progressista 
feia anar més el cardar descarat que la dreta i el centre i, a sobre, tothom tan 
content. I ell patia perquè s’evidenciessin els seus encaterinaments? Com li 
havia d’assegurar la Lola, tu ets diferent, en tu tothom hi té els ulls posats, tu 
ets famós. Sí, però els famosos... Tu ets famós d’una altra manera. Doncs vaja!

La Guiomar va tallar amb les dents un tros de fil.
A més, dirien, o no dirien, perquè al final tampoc no es diu res: però aquesta 

no era la secretària que ell mateix va fer fora de la feina?, no era aquella amb 
qui tant es barallava, a qui tenia tanta ràbia?
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—Et faré el rodet.
—Què?
—El rodet. Me’l va ensenyar una amiga que es diu Isabel, filipina. Li dóna 

bons resultats encara li’n donarà més. Arribarà lluny.

...........................................................................................

Seria un 5 de novembre de 1983 quan es produiria la cerimònia de la 
seva dimissió. Com ho sabia, si encara eren, aquell dia que es beneficiava 
la Guiomar, a final d’abril —27, dimecres— d’aquell mateix any? Estava 
terriblement cansat a causa de la campanya electoral, una campanya que cada 
cop li interessava menys i a la qual es sotmetia per inèrcia.

Li explicà la tècnica del rodet. Ell la mirava atònit.
Un dels punts de l’ordre del dia del ple d’aquella data diria:
No era un expert en el llenguatge criptogràfic municipal, però es sentia vident.
Diria:
“Moció de l’alcaldia que ret compte de la dimissió que presenta el senyor 

Fernando Cranes Sopeña del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament pel 
qual va ser elegit en representació del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC)”.

Dels 50 punts d’aquell dia, aquest, el 51, estaria col·locat l’últim, però 
després passaria a ser el primer. Uns punts estarien escrits en català i uns 
altres en castellà. Per què? Quins criteris havien seguit? Acontentar les dues 
faccions?

La tècnica del rodet consistia a nuar un llacet escorredor a la base del 
gland. Així.

—No —digué en Cranes, enrogit. Li hauria agradat escriure enrogit com 
una carxofa, però les carxofes no es posaven vermelles ni quan tenen el cor 
morat, que a vegades l’hi tenen, a part d’apelfat.

El ple havia de ser —i ho va ser— ordinari. El gest de la seva dimissió 
l’auspiciaria i el transformaria en transcendental. La sala estaria plena i la 
gent hi hauria anat per a ell. Ell s’hauria rumiat l’acomiadament.

—Llavors, cada cop que sentis arribar l’orgasme, avises, i jo estrenyo el nus 
i l’aturo.

—I? —es meravellà tant del seu “i” com de la tècnica i teoria de la Guiomar. 
La perícia i el resultat estaven per demostrar.

Rumiat i mastegat:
—Senyor alcalde, benvolguts companys de consistori, senyores i senyors 

que assisteixen a aquest ple: una regla elemental de cortesia cap a vostès em 
porta a raonar la meva dimissió, encara que per senzilla tingui poc a explicar...

—Es va acumulant el plaer amb el teu semen...
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Es tractava d’una dimissió que no distorsionava res. Ni el seu grup polític, 
ni el consistori, ni el desenvolupament de la ciutat...

—Quan ja no resisteixis més, afluixaré el fil del rodet i l’esclat voluptuós 
serà com els focs artificials...

—Què?
Resultava tan irrellevant, l’anunci de la seva dimissió dins del context 

polític general català i espanyol, on el normal era que... i l’anormal...
S’embolicaria. Volent ironitzar sobre una classe política en què la normalitat 

de la dimissió es convertia en l’anormalitat del dimitit, o sigui, que mai no 
dimities, sinó que et feien dimitir, tot i que aquell no era el seu cas, per la qual 
cosa no entenia la rellevància del succés... S’embolicava. Esquivaria la ironia. 
En política té mala compensació.

—I aquest experiment, amb quants paios l’has fet?
—No l’he fet amb paios, el faig amb homes.
Sempre el deixava sense asos ni comodins a la màniga, més nu del que 

estava en aquell moment.
—Tu ets el primer.
Glups! Empassà saliva alleujat.
No era el mateix, diria, ocupar un càrrec de responsabilitat com el que 

havia ocupat en la legislatura anterior —com el continuava ocupant, disminuït 
i pels pèls, ara, mentre es divertia amb la Guiomar—, que no tenir ja cap lloc 
ni representació, únicament el testimonial de l’oposició, en què el marcatge 
que ja portava a terme el seu cap de grup, en Jaume Ferrer, el deixava sense 
poder dir ni...

—I com ho faig, jo?
—Pff! Jo et donaria un aprovat.
—Només? —va dir ell.
Ella el besà.
—No siguis idiota. Deixa’t anar, desinhibeix-te o ni això ni la vaselina ni la 

mantega que et posés ni polles en vinagre ni hòsties consagrades faran efecte. 
Però que preciosa que és! Hauríem de tenir el cutis tan fi com la teva cirera.

Apa, apa! La Guiomar tornava a ser plenament la Guiomar.
...piu, continuava dient, perquè es tractava d’un independent i no d’un 

militant... Ho recalcaria, perquè tenia gràcia, gràcia paradoxal —paradoxal? 
paradoxal, paradoxal!— que dels tres elegits pel PSUC, només en Ferrer fos 
militant i ell i en Ray independents. No, aquest paràgraf no el diria.

—I els altres amants que has tingut?
—Amants? Homes normals i corrents, coneguts i tractats circumstancialment... 

Amics, només.
—I?
—Pèssims. Els homes, amant, són una calamitat. S’entesten a gaudir ells o 
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a complir, i en l’amor s’ha de ser com un diapasó. Tuing, tuing... S’ha de saber 
donar el to, vibrar, sonar, jugar... Per això, en el fons, els homes, quan els 
analitzo, no m’agraden.

Els seus ulls semblaven els de l’arqueòleg Farinera: — . .——— ——— 
(t’estimo, t’estimo, t’estimo)

—Doncs mira, jo també.
—... .—. ..— .———.— (bruixa, bruixa, bruixa).
Començaria, llavors, el capítol final. Gràcies a tots el companys de consistori, 

als d’abans, que no són entre els d’ara, als d’abans, que continuen sent entre 
els d’ara, i als de només ara. Gràcies també...

—No em diguis que ets lesbiana...
—Recordes que et vaig dir que no li faria fàstics, a la circumstància?
——.—. ——— —. ——— (cony, cony, cony)
—I si ho fos, què?
—.—.. . —.— .... . (merda, merda, merda)
—Digues-me, què?
—Que et continuaria estimant igual.
—No tant com jo, que et, brrrr, renillant. Hihihihihi!
L’ordre en què aniria mencionat el capítol dels agraïments no indicaria 

prioritats, però que havien de pensar que s’havia de seguir per força algun 
ordre. Això no només ho pensava, sinó que hauria d’advertir-ho als presents. 
Gràcies també al funcionariat de la casa en general i al Patronat i la ponència 
de Cultura en particular. També als del museu. A aquests, potser més, o 
més entranyablement, per haver compartit amb ell els últims moments de 
desterrament. No, això no ho diria. Gràcies...

Ella el continuava magrejant, intentant prolongar la tècnica del rodet, 
desenvolupant altres tècniques. L’eternitat hauria de ser això: ser amb la 
Guiomar. La besava i li parlava.

—Ets original. Els homes quan follen, no parlen.
—Les dones sí?
—Tampoc.
Li molestava que en sabés tant. Bah! Ho devia haver après en els llibres; és 

teoria, tot el que té, no pràctica.
Gràcies també, només faltaria, al seu grup polític, d’una manera particular 

a en Jaume Ferrer. Mai no em va coaccionar, sempre em va orientar. Gràcies 
al PSUC d’Ells. Als seus militants de base. 

El seu pensament era com un saltamartí.
Gràcies als assistents que en aquell ple omplien la sala.
Saltava.
Hi havien anat per ell. En la seva deguda proporció, representaven la ciutat 

d’Ells.
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El seu pensament era com una granota.
Una ciutat que m’ha tingut fins avui a la seva completa disposició...
Es capbussava.
...i m’hi tindrà, igualment, sempre, d’ara endavant.
El seu pensament era com una libèl·lula. 
Era allò que se n’anava però no se n’anava...
Feia ziga-zaga.
...perquè el seu cor es quedava a Ells i amb ells.
El seu pensament era com una bengala
Abans havia advertit que la seva dimissió obeïa a estrictes motius personals.
Espurnejava.
Entre altres motius, tornar a la literatura, de la qual feia molt de temps que 

havia desertat.
El seu pensament era com un penell.
En finalitzar el discurs s’adonaria que fins i tot ell estava emocionat.
Girava.
L’aplaudiment seria unànime i considerable.
El seu pensament era com una brúixola boja.
Aplaudiria el públic. També el consistori, tot el consistori, perquè ell ja no 

seria un enemic per abatre, sinó abatut.
Bruixolejava.
Fins i tot en Galtones aplaudiria. Va tenir una idea sinistra. Si la Guiomar 

em falla, em mato; no, em declararé a en Galtones. Si hagués intuït aquest 
rampell de la Guiomar li hauria dit: no et vaig dir que tots tenim un punt 
d’homosexualitat encara que no ho vulguem admetre?

La Guiomar no havia volgut dir simplement parlar mentre forcejaven, 
sinó conversar. Perquè parlar, exhalar paraules, ell sempre ho feia, així que 
la resta també. Paraules no, paraulotes. Sabia que les deixaria anar quan 
arribés al clímax i no volia que això passés aquesta primera vegada. Puta, 
puta, maricona, mamona, demana’m que et folli, calentona...! Li feien mal el 
cap, els ous i la polla.

Després intervindrien —el protocol ho ventilava així— els portaveus 
dels grups polítics, com va passar amb en Riba de la Paz però amb més 
vehemència. En Jaume Ferrer parlaria pel PSUC. Per CiU, en Corominas, nou 
al consistori. Per Alianza Popular, l’Antoni Lladó; d’UCD s’hauria passat a 
AP; es convertiria quan ensumés que UCD estava tocada de l’ala. En Galtones 
parlaria pels socialistes i estaria afectuós com un amant. En Cranes, mort 
d’amor per la Guiomar, rendit davant de la seva insistència per fer-lo embogir 
de plaer renunciant ella al seu, li va aturar el tràfec d’esquirol: rodet, fil i 
vaselina, fora. 

—Ara em toca a mi, tu quieta.
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—Però això es masclisme pur. També al llit som tots iguals.
—Ni masclisme ni romanços.
Cada intervenció seria molt aplaudida, sobretot la d’en Ferrer. Tots els caps 

de grup quedarien com reis. En Ferrer tenia el cap ben moblat. Diria d’en 
Cranes que havia demostrat tenir un concepte net de la política. Hi havia 
passat sense mesquineses, sense haver fet la traveta i la guitza als altres, una 
cosa que tots, fins i tot ells mateixos, practicaven de sobres. El públic arrencaria 
a aplaudir. Aplaudirien les paraules d’en Ferrer, però també l’aplaudirien a ell. 
Posats dempeus, el mirarien mentre picaven de mans. En realitat, la que era un 
esquirol era la Marisa. Petitona, eixerida, diligent. La Lola era un paquiderm. 
Voluminosa, gandula, egoista. La Rafi, una euga. Inquieta, tremolosa. La 
Guiomar, una daina, una gasela... No, no. Un llangardaix, una anguila... 
Esvelta, esquiva, fugissera...

L’Antoni Lladó enfilaria un discurs insubstancial. Ponderaria l’anècdota 
en la qual en Cranes tenia un amic falangista tot i que ell era comunista i 
com li havia brindat l’amistat malgrat ser tots dos d’ideologies distants. En 
Corominas, de CiU, asseveraria que en Cranes, amb el seu estar-ne fins als 
botons de la subjugació de Catalunya durant el franquisme, havia transmès 
ànims, fe, esperança i botons a tots els catalans. En Galtones es tiraria el rínxol 
cap enrere abans de començar. El senyor Cranes era una relíquia de museu que 
hauríem de venerar. Sortint del consistori entrava per sempre a la història de 
la ciutat. Perdíem l’home, però guanyàvem la relíquia. En Cranes endevinaria 
una espurna malèvola en els aquells ulls murris. Les seves paraules mel·líflues 
anirien per una banda, els seus pensaments de pont de fang a l’enemic que 
dimiteix, per una altra.

Li besava la pell, tots els racons, els meandres, totes les interseccions, tots 
els orificis, les prominències. Va fer lliscar les mans sobre ella com un escultor 
que modela. La Guiomar gemegà. La Guiomar no tolerava mitges tintes, 
com la Marisa o la Rafi. Ho volia tot o res. No era casada, com elles, i no 
entraria en l’angoixa sostinguda de l’ens poden veure i llavors què. No era 
la primera vegada que remugava, però sense haver-se allitat era com si no 
haguessin establert res. D’ara endavant seria d’una altra manera. La Marisa, al 
començament de les seves relacions, va estar disposada a tot, un tot que volia 
dir anar-se’n a viure junts. La María Luisa era una nena. La va dissuadir. No 
deixaria soles les seves dues filles amb el talòs del seu marit. La Rafaela va 
entendre de seguida que les seves relacions havien de ser eternament furtives. 
La Guiomar no acceptaria aquestes visites esporàdiques. Li proposaria llogar 
un apartament. Ja veurien com el pagarien. Semblarà que anem a una casa 
de cites, diria ella. Ella voldria que visquessin junts. També pensava que ella 
l’havia portat a l’hort d’aquella habitació, encara que l’hort l’hagués posat 
ell, i ella seria qui l’abandonaria en aquest hort o en el que fos si ell pretenia 
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que continuessin estimant-se com els agents secrets i no ininterrompudament. 
Encara que ja s’hauria esgotat el torn dels portaveus, en Ramiro assenyalaria 
que ell també volia parlar. Era un moment transcendental i reclamava el seu 
tros de transcendència.

Provocarien un escàndol, ell i la Guiomar. De tots els escarafalls 
que l’escàndol provocaria, només quatre actituds, les quatre de dona, li 
constrenyien l’estómac i el cor a la vegada: la Lola, la Marisa, la Rafi i la mare 
de la Guiomar. Què li arribaria a dir, cadascuna per la seva banda? Al ritme 
de les constriccions suava com un porc.

—Estàs mullat —l’advertí la Guiomar entre magarrufes—. Sues a intervals, 
com amb sobresalt.

En Ramiro parlava com a alcalde, però també a títol personal i com una 
excepció. En comptades ocasions un ple es transformava en homenatge, com 
succeïa llavors, un homenatge a aquell company entranyable i tan estimat per 
tothom com era en Fernando Cranes. L’interromperen els aplaudiments del 
públic. Feia molts anys que coneixia en Cranes. Quan arribaren a l’Ajuntament 
ja el coneixia, mentre que en Cranes, a ell, no. Era el dèbit que pagaven els 
famosos. Ells no coneixen ningú, mentre que tothom els coneix a ells. La 
vergonya aliena que sempre li va fer experimentar en Ramiro quan parlava, 
aquesta vegada no l’havia de notar. En Galtones, des del seu escó, va obrir 
i tancar els dits índex i del cor. Que tallés. En Ramiro no el va veure o, si el 
va veure, no en va fer cas. Ell havia conegut en Cranes com a mínim l’any 
1967. En Cranes havia fet una conferència a Bellresguard sobre els botons i 
en Ramiro hi havia assistit. Eren els anys durs del franquisme, quan els botons 
se t’inflaven i te’ls podien tallar, quan els botons, segons per què, els havies de 
tenir ben posats. En Galtones va tornar a fer el signe de les tisores des del seu 
seient. La Guiomar no s’estava quieta ni un segon. Es retorçava com una eruga, 
relliscava com el sabó. Va intentar immobilitzar-la. Les mans li treballaven el 
sexe i els pitets. Notava que ella estava arribant al clímax per segona vegada. 
Continuava gemegant. Sospirava. Deixava anar frases, expressions. Cridava.

—Tapa’m la boca o cridaré.
A aquestes alçades, en Cranes s’autoexplicava aventures. Veia la mutació 

assolida pel ple. Els 50 punts extraordinaris de l’ordre del dia, i per l’atenció 
que se’ls havia dedicat, havien passat a ser ordinaris, mentre que l’únic punt 
ordinari, la seva dimissió, s’havia menjat i relegat els extraordinaris. La visió 
premonitòria del seu futur també el feien suar com els escarafalls amb la 
Guiomar: a intervals, però sobresaltat.

No va cridar. Li  mossegà la mà, li rosegà els dits. Panteixava.
—Sóc teva. Fes-me el que vulguis. Què vols que et faci, jo?
Ara, pensà en Cranes, em recitarà una llista de plats: ensenyar el búlgar, 

el petó negre, el petó vermell, el francès súperexplosiu, el grec complet 
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amb nata, l’alemany al bany maria sense accent, l’armeni, sodomitzar-la, 
bucolitzar-la, sadisme, masoquisme, integrisme, independentisme, tailandès 
sense diccionari... Ell no sabia què eren, la gran majoria d’aquests refinaments. 
Segur que la Guiomar, encara que només fos per sorprendre’l, sí. Quanta 
teoria i quanta experiència devia haver devorat, aquella dona?

D’entre el públic ple del ple, emergiria, com un tritó entre les ones, en Jordi 
Valle. Jersei de color xiclet mastegat, cremallera fins al coll, de CCOO, pececer, 
regidor a la primera legislatura, no va arribar a acabar-la. Va ser dels depurats. 
Ell volia parlar en nom de la sala, vaja, si la sala no hi tenia inconvenient. 
La sala rumorejà. Devia ser que no n’hi tenia, perquè en Valle prosseguí. Ell 
només volia dir que la flama que en Cranes havia portat amb tanta dignitat 
la recolliria el poble. Ell estava disposat a sacrificar-se pel poble i enlairar la 
torxa sempre que fos necessari. Continuava amb la essa en lloc de la ce.

Teva, ella que sostenia que mai res de l’altre no és teu. Què era allò 
d’apoderar-se, ni que fos metafòricament, dels òrgans del partenaire? Què 
significava, que li palpessin els pitets dient que eren seus aquell que els hi 
toquejava? Era absurda, la pregunta: de qui és aquest culet?, a fi que l’altre 
contestés: teu. Ella no deia la meva pollassa ni la meva cirereta. Abans es faria 
saltar les dents d’un cop de puny. Com que ell ho sabia, no li havia preguntat 
de qui era aquell croissant que li havia amassat a consciència. Cadascú és de 
si mateix. Cadascú és amo de la seva persona i pot disposar del seu cos com 
li surti dels ovaris. A tu, dels botons. I, de cop, se li lliurava. Aquell cos del seu 
cos l’hi traspassava. Teu. Fes-ne el que vulguis. 

—Penetra’m. Suaument.
S’enfilà a sobre de la Guiomar. El seu rostre estava tan enganxat al d’ella 

que podia veure-li els porus de la pell i les petites venes blaves del coll. Com 
més combregava la carn d’aquella dona, més l’estimava etèriament. Ficat de 
ple en el fervor luxuriós de la carn, notava que l’estimava per sobre d’aquest 
desig, molt per sobre.

Es donaria per acabada la sessió i s’aixecaria el ple. Els 51 punts serien 
aprovats per unanimitat, principalment el punt corresponent a la seva dimissió i 
que havia estat el número 1. Els altres 50, els agruparen en un paquet i va caler 
una sola votació. El seu punt no es va haver de votar. Com va dir en Ramiro:

—Tothom votaria en contra de la teva dimissió, Ferran. Només tu hi votaries 
a favor, i et faríem un mal favor...

En Cranes es va dir que allò tenia gràcia.
La Guiomar no només rebutjava la possessió dels òrgans de l’altre —l’un 

preguntant hipòcritament de qui eren i l’altra responent beneitament: teus—, 
sinó que  tampoc no volia entrar en la frivolitat del sempre i el només: sempre 
t’estimaré, només t’estimaré a tu, mai no t’oblidaré, això és: el joc de les 
afirmacions eternes. Tant en el llit com fora, continuava sent la de la sortida de 
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to d’això que diem normalitat i que és el costum. L’èmbol del seu pensament 
gairebé explotava, gravitant obsessivament sobre aquella dona que tants 
plaers i sensacions li transmetia i que tanta tortura li comunicaria el dia que 
li convingués o se li torcés la ventada anarquista que encara portava a dins. A 
part de dir-li que ella era d’ell, que fes d’ella i amb ella el que volgués, però 
que no li fes mal, li xiuxiuejà:

—Tu i jo, d’ara endavant, gaudirem molt.
Es recordà de la Rafi, que mai no s’escorria, que sempre gaudia.
—Gaudirem i patirem —digué ell, pensant en el que pensava diverses línies 

cerebrals més amunt.
—Què deies?
—No. Resava
—No t’amoïnis. Demà posarem una espelma a Santa Quita.
—Rita.
—No. Quita, amb cu. No te’n recordes?
Van seguir fusionant-se, retorçant-se, tan aviat l’un com l’altre, tant a sobre 

com a sota, perquè no hi havia prou llit per a tanta dinàmica. Què dirà la 
Marisa quan ho noti, Déu meu, què dirà!

Al mateix temps que s’aixecaria la sessió, tothom s’aixecaria dels seients. 
Parlarien entre ells. Se’ls notaria joiosos. Els polítics, quan estan en actiu 
o quan se’ls mira, sempre ensenyen les dents, en general per riure i alguna 
vegada per dormir, també per amenaçar. S’hi acostarien, s’acostaren a en 
Cranes. Li donaren la mà. Encara que li donaven l’enhorabona, era com si li 
donessin el condol.

—L’he guardada per a tu.
Si hagués fet la barrabassada que pensava fer, i que el dia del ple ja hauria 

fet —la conseqüència del que feia ara— les enhorabones serien les mateixes?
Què devia haver volgut dir amb això de guardar-la per a tu? En la seva 

joventut les verges sagnaven, sobretot les verges gitanes. Ara totes tenien 
l’himen de plàstic. Li demanà que la hi introduís amb compte i ella mateixa 
l’acompanyà com acompanyen els encarregats de la remunta dels cavalls. 
Després ella tornà a gemegar amanyagadorament, metre ell sentia per aquella 
dona, i en el més profund del seu plaer, que per ella podria deixar-ho tot, 
fins i tot la política i la literatura. No creia que abandonés dues coses tan 
importants. Bé, la política sí, encara que dimitir no era desertar, per la qual 
cosa considerava que deixava una porta oberta. Metàfora pura, això de la 
porta oberta, encara que no sabia si la tancava per sempre. Sí que sabia que 
per sempre, més que mai, la Guiomar romandria inquietant en el seu cor.

El públic de la sala l’envoltaria expectant i tothom voldria tocar-lo. Les 
dones el besarien i els homes l’abraçarien o li donarien la mà. Una dona diria 
a una veïna:
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—Et venen ganes de tenir-ne cura, d’amagar-lo i endur-te’l a casa...
La veïna cridà:
—Ferran, has sentit el que diu la Terele?
Ell només somreia. De cop es va veure a l’aire, encamellat sobre les espatlles 

del poeta de Bellresguard, en Dededé. S’agafà a la seva gorra de Lenin per no 
caure. Li hauria agradat agafar-se a alguna cosa més consistent, alguna cosa 
que estava segur que existia perquè no sabia trobar. Algú va cridar:

—Que obrin la porta gran de l’Ajuntament!
Van baixar per les escales règies de marbre. Es balancejava com un camell 

del desert.
Ara, dins de la Guiomar, es va adonar que pensava com un personatge 

de novel·la, per això s’ho podia permetre tot. Així que va continuar follant. 
Continuaren.

Al carrer, tothom s’havia posat a ovacionar-lo:
—Torero, torero, torero!
Follant, forcejant, filosofant i deixant-se portar pel fatalisme, quatre 

paraules que comencen per efa...

Barcelona del 92


