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1

La mansió de la fatalitat, de vegades, ens ofereix una 
porta que, si ens atrevim a travessar-la, ens pot conduir 

a racons fascinants, a dimensions inimaginables dins dels 
ordres establerts: el propi i el social. Les crisis vitals, originades 
per la ruïna econòmica o la malaltia irreversible, poden dur 
al seu si, amb la desgràcia, l’oportunitat de la transgressió, 
de l’exploració d’uns territoris dolços i perillosos l’existència 
dels quals, abans, desconeixíem per complet. Però tal volta 
no érem tan innocents, nosaltres i tu; tal volta sí que sabíem 
des de sempre que existien i féiem com si no, ofegats per 
aquella por que té qui té coses a perdre i que no té qui no 
en té. Perquè nosaltres sí que en teníem, de coses a perdre: 
el seny, la reputació. Tu al final ja no, avi, ja ho sé. I també 
sé que aquest preàmbul sembla el que és: un circumloqui 
forçat per la vergonya, però també il·luminat per uns records 
farcits de melangia i de nostàlgia, que són sensacions o estats 
d’ànim que podem trobar definits al diccionari, tot i que 
només n’entén el significat aquell qui ha viscut tot allò que 
hi ha, embullat, dins d’aquests enormes mots. Melangia, sí, 
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i nostàlgia, enyorança d’una vida plena que mai no tornarà: 
avi, no saps com et trobe a faltar, com et trobem a faltar, Clara 
i jo, el teu cos immòbil i els teus ulls de foc.

2

El meu pobre avi i jo no ens dúiem bé, perquè teníem 
caràcters i idees ben diferents. Jo he heretat el tarannà 
de ma mare, tímid i sociable en dosis variables, i dolç —
tots ho diuen— com la llet que em va donar. La meua 
família paterna, en canvi, és d’una rectitud pesada com 
el plom, d’un estoïcisme basat en construccions morals 
alienes i expressat gairebé sense expressions, mesura 
estalviadora que inclou estalvi de somriures, estalvi de gestos 
afectuosos i estalvi de diners destinats a l’oci del fill únic  
—gràcies, mare, per aquells bitllets lliurats de sotamà. 
Tanmateix, mon pare i el meu pobre avi sempre han pensat 
i explicat a dojo que la família és el més important, l’indret 
on hom troba la pau i la felicitat, i que hem d’anar amb molt 
de compte i no fiar-nos de ningú de fora de la parentela: 
els cosins segons són la frontera que separa el bé del mal i 
els que hi habiten a l’altra banda, el nostre enemic natural. 
Les nostres idees divergents eren el producte d’allò que en 
diuen conflicte generacional, multiplicat per dos en aquest 
cas, i ací faré servir la meua vessant paterna —alguna cosa 
també en tinc, de mon pare— i m’estalviaré unes explicacions 
particulars que no serien sinó la fotocòpia d’unes explicacions 
generals que tothom ja coneix. D’aquesta manera, com deia, 
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el meu pobre avi i jo no ens dúiem bé, o potser ell sí que es 
duia bé amb mi —i, estalviador, ho dissimulava— i jo amb 
ell no gens, així de complicades són les relacions entre els avis 
i els néts en aquests temps postmoderns. Siga com siga, no 
m’agradava estar amb ell i l’evitava sempre que podia. Ja de ben 
xicotet, m’omplia de neguit el seu interés perquè em dedicara 
exclusivament a fer les coses que ell anomenava de profit, com 
ara estudiar —ben normal— o aprendre a arranjar un endoll 
espatllat o una aixeta plorosa —ja no tan normal—, o la cosa 
més profitosa de totes: aprendre totes les oracions i no faltar 
cap diumenge a missa. Això de l’esplai, inútil dèria moderna, 
s’havia d’evitar dins d’una família treballadora. Ara, sent 
una fosca recança quan pense en la meua falta d’entusiasme 
davant de les seues iniciatives adreçades al meu aprenentatge 
vital. Tanmateix, em console pensant que potser no hi havia 
entusiasme, d’acord, però sí que hi havia obediència. L’avi 
mana i el nét obeeix. Per exemple, quan tenia set anys vaig 
haver de pintar la meua habitació sota la seua mirada vigilant 
i els seus consells d’avi saberut, encara que, tot s’ha de dir, 
va ser ma mare qui va fer la major part de la faena, de nit, 
aprofitant que el meu pobre avi no vivia amb nosaltres i se 
n’anava a sa casa a dormir. «Sí que vas avançar anit, xiquet 
pollós», em deia seriós i concentrat, i jo m’enrojolava com una 
gamba avergonyida per l’esbós d’afalac i per la pesantor de la 
trampa amagada. Amb els anys i l’arribada de l’adolescència 
—la meua: dubte que ell en tinguera mai—, la nostra distància 
es va fer infinita. En aquella època quasi mai parlàvem, per bé 
que, quan ens creuàvem, em semblava que les seues mirades 
volien dir-me alguna cosa, potser que encara em tenia en 
compte —o que m’estimava a la seua manera hieràtica, no 
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ho sé— i que quina llàstima de jovençà rialler i esprimatxat, 
delerós de passar-s’ho bé i no de construir-se un futur i un 
patrimoni com Déu mana.

3

El meu pobre avi encara vivia a soles quan va ocórrer la 
fatalitat. De fet, portava molt de temps vivint tot sol. L’àvia 
s’havia mort quan jo era molt menut i encara no pintava 
parets, i l’únic record sensible que tinc d’aquella vella peluda 
són les punxades a la galta quan, després d’acaçar-me per tota 
casa, m’atrapava i em besava amb deler. Ell va dur la seua 
nova qualitat de vidu amb la dignitat de qui suporta designis 
superiors amb la imprescindible resignació, complint totes 
les cerimònies religioses i socials amb la mateixa cara amb 
què anys després em preguntava quina nota havia tret en 
matemàtiques. No es va tornar a casar i jo no li vaig conéixer 
cap festeig, el temps dedicat als cogombres i melons del 
seu hortet i a comptar els minsos bitllets de la seua paga de 
jubilat, que treia del banc totes les setmanes per palpar-los, 
olorar-los i tornar a ingressar-los-hi davant l’exasperació 
d’aquells empleats més avesats a les operacions financeres 
transoceàniques que a la visió d’un avi ensumant bitllets 
mostosos assegut a la porta de la sucursal. Dels tres fills que 
va tenir del seu matrimoni, només un, mon pare, es va casar, 
i per tant jo n’era l’únic nét. Afegiré, per acabar de pintar el 
meu quadre familiar branca paterna, que dels altres dos, la 
filla, la major, la meua tieta, se’n va anar a l’Àfrica molt jove, a 
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les missions, arran d’un desengany amorós, i en torna només 
cada tres o quatre anys, de visita, per parlar-nos de l’evolució 
de la fam per aquells indrets i de la malària famolenca que 
se la va menjant, a ella, a poc a poc. L’altre, el fill menut, va 
ser repudiat no explícitament quan hom va descobrir la 
seua condició de marieta i explícitament quan es va posar 
mamelles. Una veritable llàstima, la distància, perquè mon 
tio, quan jo era xicotet, no només em tapava quan feia 
coses que no eren de profit —com ma mare, però sense cap 
remordiment—, sinó que, a més, em defenia obertament i 
m’incitava a rebel·lar-me contra el món i contra la família, 
aquella colla de monstres que indiscutiblement maldava per 
oprimir-me, alienar-me i castrar-me, entre altres mesures 
educatives. Però les absències de mon tio eren cada vegada 
més llargues i per això les seues idees trencadores romanien 
encongides en la meua ment —només desplegades per 
la fantasia en algun minut de somieig—, a l’espera d’un 
recolzament més consistent que mai no va arribar. D’altra 
banda, he de reconéixer que no tinc caràcter per a les lluites 
solitàries ni inclinació als esforços físics o morals, per la qual 
cosa la idea d’un moviment d’aproximació a mon tio era això 
i només això: una idea fantasiosa. D’aquesta manera, quan va 
ocórrer la fatalitat, no sé quant de temps feia que no el veia. I 
ara que el temps ha passat pense que ell ho hauria entés, si jo 
li ho haguera explicat. Mon tio ho hauria entés, de segur, si jo 
li n’haguera parlat.
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