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Vaig tornar a la ciutat (i al país), després d’uns anys d’exili voluntari a França. La 

veritat és que, una vegada finalitzats els estudis universitaris (em vaig dedicar a la 

quimera de la literatura: hi ha res tan poc recomanable, tan poc sa i, alhora, tan efímer i 

improductiu com la literatura?, fou l’advertència de la meva mare, i jo, com és natural, 

no me la vaig escoltar), la ciutat em semblà avorridorament cosmopolita i, bé és cert, no 

em vaig saber veure dins la seva xarxa i molt manco a l’entramat social que m’oferia. 

Vaig aprofitar la beca d’una universitat francesa, del Midi, com a lector de literatura en 

llengua catalana i a més em vaig poder dedicar a ensenyar a hores no lectives, a un grup 

d’alumnes reduït les virtuts creatives de dos autors llatinoamericans excepcionals: Ciro 

Alegría i José María Arguedas. Em vaig sentir alliberat, lluny de la família, dels amics 

de cada dia i, sobretot, de la mesquinesa intel·lectual de la ciutat que m’havia vist 

néixer. Saber-me sol i no observat, em tranquil·litzava. Jo era un home –ja em 

considerava vell i, fins i tot, desfasat– retret, poc sociable, gelós de la intimitat i 

apassionat per la lectura dels clàssics. Precisament va ser un professor, a l’època 

d’estudiant de batxillerat, qui em va descobrir amb la seva intel·ligència selectiva –

«només la vida morta, el passat que és història, es real i pot existir», repetia 

freqüentment el professor– aquell món màgic dels clàssics, i em va fer llegir sobretot els 

autors llatins, des de Petroni a Ovidi i Virgili, per qui tenia una especial i potser fins i 

tot malaltissa devoció/inclinació? 

 

Aquell vell professor de literatura (bé, no tan vell, pens ara, ja que devia tenir uns 

cinquanta-cinc o sis anys, a tot estirar: però per a un xicot com jo aleshores semblaven 

massa anys fins i tot) és l’únic que record amb simpatia de tota aquella caterva, dotzenes 

d’ensenyants, que ocupaven la tarima i ens avorrien mortalment. Era, el professor de 

literatura, un home grassonet, calb de calbesa més que insinuada, d’ullons vius –tan 

desperts com caliuets de matinada– mig dissimulats darrere unes ulleres grans i amb 

vidres que semblaven culs de tassó, i es deixava créixer uns bigotis frondosos i 

lleugerament blanquinosos. A més dels clàssics, a aquell home, li agradava la 

cinematografia i n’era, fins i tot, una mena d’enciclopèdia ambulant: ho recordava tot, 

títols de pel·lícules, anys de filmació i d’estrena, director, intèrprets, guionistes, bandes 

sonores, uf!, res no li passava per malla, a aquell homenet (més aviat, homenàs –per la 

còrpora–), saviesa que, per altra part, plasmava de tard en tard en llargs articles que es 

publicaven en una revista especialitzada. 

 

Al meu segon anys d’exili voluntari, precisament a l’època que preparava un 

treball de curs sobre una escriptora catalana, Mercè Rodoreda, i una de les seves obres 

que més m’han impressionat en el darrers temps, La mort i la primavera; aleshores, 

doncs, vaig rebre la carta d’una antiga companya, l’única amb la qual mantenia una 

assídua correspondència, i em facilitava notícies del professor: 

 

 «T’he de comunicar una novetat inquietant, que sé que t’afectarà», deia, la 

xicota, i continuava: «Recordes el vell professor de literatura? Sí, el mateix 

que anava bruixat pels clàssics i era un apassionat del cinema. El mateix que 

ens va fer veure, i no sé quantes vegades!, Campanadas a medianoche a les 

classes de literatura i ens deia que Welles era, en imatges, l’essència de la 

literatura. El recordes? És clar que sí, n’estic segura, que el recordes. Doncs 

ha mort... o, en tot cas, han comunicat –oficiosament– la seva mort. Sembla 



que s’ha suïcidat. Es va llançar al mar, des dels penya-segats del Cap Blanc, 

i d’ell no se n’ha sabut res pus. És el que es diu, perquè tota la investigació 

policíaca està agafada amb pinces, de moment. Només s’ha fet a saber que 

varen trobar el seu cotxe, aquell vell Renault 16 tot esfondrat (encara usava 

el mateix, t’imagines!), prop del Cap Blanc, a uns metres de distància del 

far. Però el cadàver no ha estat localitzat, malgrat que els cossos 

especialitzats de la guàrdia civil del mar varen rastrejar durant dies aquelles 

aigües... I, res de res. Finalment se l’ha donat per desaparegut. Saps el 

millor? Es comenta que es va suïcidar per una dona...» 

 

La notícia, evidentment, em va afectar més que no es podia imaginar l’antiga 

companya d’estudis. El vell professor de literatura havia mort? S’havia suïcidat? Fou en 

aquell moment que, de sobte, vaig recordar –com si fos una pel·lícula en blanc i negre 

(pot ser El falcó maltès de Huston?, de què està feta la matèria dels somnis?) que passàs 

vertiginosament per la pantalla de la meva memòria– les classes, que jo considerava 

magistrals, del vell professor. Perquè ell, més que ensenyar-nos literatura d’una manera 

rutinària i convencional, títols, noms d’autors, naixements, dades i dates de publicació, 

estils, tendències, influències, relacions amb altres gèneres i manifestacions de l’art, 

generacions, jo què sé!, sempre va dir que perseguia una ambició més digne i noble: fer-

nos pensar. Veure, percebre, gaudir i patir –amb tot el que té de grandesa, i fins i tot de 

misèria, el patiment– la literatura a través de la nostra pròpia intel·ligència i sensibilitat 

més o manco desenvolupades. I així, durant el curs, ens oferia tres improvisacions del 

que ell entenia per literatura activa, directa, íntima, promíscua i sense concessions. Ens 

oferia una improvisació per trimestre i, perquè l’home era rigorós i tallat a la moda 

clàssica, va titular cadascuna d’aquelles converses: 

 

Primer trimestre: 

I).- Escriptura d’invertebrats i per a invertebrats. (No hi ha bibliografia.) 

 

Segon trimestre: 

II).- La ciència, única i possible literatura. (Bibliografia: tot el que s’ha publicat 

després de Leopardi, Dickens i Walt Whitman.) 

 

Tercer trimestre: 

III).- Per què som l’únic (i irrepetible) immortal? (Bibliografia: dimoni, món i 

carn.) 

 

I aquell professor, un estrany home, de vida social poc coneguda, fins i tot un xic 

misteriosa (hi havia tot tipus de rumors i nombrosos coverbos que circulaven per 

l’institut, no tan sols entre l’alumnat, sinó també entre els professors: però cap d’ells 

insinuava una possible inclinació homosexual, en absolut, però sí una possible debilitat 

onanista i una irrefrenable actitud adversa vers la societat, típica de vell tossut, sorrut o 

esquerp), ara ja ocupava un lloc entre les ombres. 

 

I vaig decidir investigar la personalitat del professor de literatura i, si la sort 

m’afavoria, localitzar les tres classes improvisades –i fora programa– per publicar-les, si 

es que trobava editor interessat en un tema tan peculiar, és clar. 

 

He de reconèixer que no va ser fàcil entrar en matèria, ans al contrari. I això que, 

pràcticament, em vaig posar a la feina quasi bé el mateix dia del meu retorn. Era l’estiu 



de 199..., a principis de juliol, un d’aquells juliols infectes i xafogosos en què es veu 

immersa la ciutat, una ciutat de teulades cremades i d’atmosfera irrespirable. I la ciutat, 

a pesar dels meu pocs anys d’absència (no arribaven als deu), em va semblar canviada: 

havia perdut personalitat, però, deien els entesos moderns en urbanisme, contràriament 

havia guanyat en cosmopolitisme i no sé quins cony d’avantatges més. El cert és que a 

mi aquella ciutat –que era la meva, per naixença i per formació– em començava a ser 

desconeguda, talment una ciutat estranya, la que visitava per primer cop i que em 

semblava, a més, excessiva pels enormes desavantatges de ciutat gran o macrocefàlica 

adquirits amb l’expansió demogràfica i, a la contra, no se’n gaudia cap dels avantatges. 

 

A través d’una de les moltes immobiliàries sense escrúpols que naixien com a 

bolets a la geografia urbana, vaig aconseguir llogar –per un preu que en deien mòdic, 

alguns entesos, però que a mi em semblava excessiu si no abusiu– un pis antic, gran i de 

sòtil alt, a un dels barris vells: la Calatrava. Amb el contracte de lloguer, hi havia una 

clàusula d’opció de compra per al dia de demà... però, la veritat, en aquells moments no 

pensava quedar-me a la ciutat més de tres o quatre anys. El pis era immens, excessiu per 

a un home fadrí i amb poques ambicions, com era el meu cas: em conhortava amb 

poques coses, les que em permetien el sou no gaire generós de l’institut on impartia 

unes classes de lingüística (quatre diàries i d’altres dues, d’hores, setmanals 

complementàries: el que es deia treball de seminari). La resta del dia, el dedicava a la 

investigació sobre la vida i l’obra del professor. A una sala enorme, amb una balconada 

que donava a un jardí interior, hi vaig col·locar una gran taula, un ordinador amb la 

corresponent impressora i algunes prestatgeries d’aquelles que es compraven ja fetes, 

però no muntades, en qualsevol superfície de gran magatzem per un preu raonable. I 

allà, sol, les tardes de cada dia, vaig començar el meu treball de recerca. Vaig passar 

moltes hores, massa, immers en un estat d’ànim que jo en deia desactivat o sia, de 

paràlisi, perquè ningú, entre les moltes persones que havien conegut i tractat el 

professor, des dels companys de professió fins a alumnes, alguns amics i pocs, 

poquíssims familiars (ja de línia indirecta), no en facilitava cap element de 

coneixement; ben al contrari, m’eren tancades les portes. No volien parlar. Per què? Sí, 

era el que volia esbrinar: per què, el per què del silenci? 

 

Un antic alumne, convertit en un periodista d’un cert renom, em va oferir una 

encletxa de llum quan em va dir: 

 

–Ell, amic meu, amb les seves classes ens despertava la consciència i la societat, 

em pot ben creure, només està interessada per aquells professors que tenen capacitat per 

modelar esclaus... 

 

Bé, certament, era una aproximació a les raons del silenci. Però no era suficient. I 

quan intentava burxar un poc més la gent, fent referència a qüestions més personals, el 

possible suïcidi, aquella misteriosa al·lota –es va remorejar que es tractava d’una xicota 

valenciana, que havia estat alumna seva i follament perduda per la narrativa de Cortázar 

i Rayuela– que va ser la darrera anella del seu fracàs vivencial o, si es vol així, la 

primera i definitiva baula de la seva derrota; aleshores tothom emmudia, es despistava 

per altres camins laterals i no hi havia dubte que t’havies endinsat en un terreny perillós, 

sorramoll, pel qual ningú no volia transitar i, per això mateix, acabaves convençut que 

era el camí correcte per a conèixer el professor en profunditat. 

 



De moment, a l’ordinador –disc dur, sense còpia de seguretat ni disquet més o 

menys feble–, només hi havia escrit aquestes poques paraules: 

 

«El vell professor de literatura sembla, per la poca informació que he aconseguit 

recollir fins a hores d’ara, un espectre de l’home invisible de Whale. 

 

»O senzillament era el fantasma de John Hall?» 

 

 

 

 

 


