
 

 

 

La primera vegada que el vaig veure, no em va agradar gens ni mica: alt com un 

Sant Pau, els ulls d’un blau malaltís, ressaltant en la cara pàl·lida, com si tinguessin veu 

pròpia, preguntant-me què dimonis feia allà plantada. I si algú tenia motius per estar 

furiosa era jo, que m’havia estat més de deu minuts amb el dit enganxat al botó del 

porter automàtic, sota un plugim que anava prenent consistència damunt del meu cap i 

la meva jaqueta. Deu minuts que vaig trigar en esbrinar que les gotes que anaven 

esquitxant la vorera no eren, precisament, de pluja. I mentre provava de recompondre 

una mica el meu aspecte friccionant-me els cabells amb una tovalloleta humida i maleïa 

la meva sort; vaig ser gairebé envestida per una catèrvola de criatures que perseguia un 

gos carrer avall. De la planta baixa propera, venia una música descarnada de guitarra 

barrejada amb ferum d’humitats. Tot plegat era un paisatge força descoratjador.  

Sant Cosme era un barri on, fins i tot, plovia negre. Estava tan a prop de l’aeroport 

que els avions aterraven i s’enlairaven amb un soroll eixordador, escampant un ruixim 

de fum i sutge sobre els terrats. El primer avió em va fer trontollar per dins, i vaig 

pensar que no suportaria aquell brogit diari, encara que el sentís tots i cadascun dels dies 

de la meva vida. Em vaig equivocar. El soroll i les tremolors de vidres es van convertir 

en una nosa més, un contrapunt al silenci que hauria de viure de portes endins, els 

primers dies que vaig treballar a casa d’en Gabriel. 

D’aquella trobada ha passat un any. Ara miro sovint cap al cel i ja no sento els 

avions; però enyoro els silencis d’en Gabriel. Si els meus ulls ensopeguen amb una 

gavina que s’ha allunyat massa del mar, penso en les seves paraules: tots som ocells de 

pas.  I em consola saber que ha trobat la pau en un altre cel.   

És clar que el Gabriel que m’interrogà a través del porter automàtic aquell primer 

dia de feina, gastava poques paraules. No semblava gens preocupat per la tardança. Ni 

tan sols es va disculpar per haver estat en part responsable del desgavell patit per la 

meva jaqueta, la millor del meu vestuari. Li vaig dir que era Adela Moret, que 

m’enviaven de Benestar Social, però les darreres paraules es van perdre entre el 

zumzeig metàl·lic de la porta en obrir-se i un udol animal, esgarrifós i sostingut, que 

s’aixecà més enllà de la línia de cases que miraven al mar.  



Vaig pujar les escales amb un vergonya amarga i groga que m’entrava pels ulls. 

Les parets i la barana estaven tan gravades que un cec hauria pogut llegir cada nom, 

cada insult, cada amenaça i, fins i tot, fer-se una idea aproximada de les obscenitats que 

atapeïen les parets només de passar els dits per damunt. 

La porta era oberta de bat a bat, en Gabriel s’hi esperava amb posat desconfiat. El 

cap, rodó i llis, gairebé a tocar de la llinda de tan alt, amb les mans a les butxaques dels 

texans i el nas una mica tort, arrufat en una mostra d’arrogància. A l’últim esglaó vaig 

repetir el meu nom mentre tractava de dibuixar un somriure, però l’intent es va 

estavellar contra la post de planxar que era el pit d’en Gabriel . No va dir res.  

Em va semblar que les paraules li encetaven la pell com sagetes. De fet, no hi 

havia gaire carn on clavar-se, era tot nervi. La cara la tenia fina, i el nas tort li donava 

cert atractiu; però el que més recordo són els ulls: un mar que s’agitava fins a la 

tempesta o s’aquietava en un mirall, segons el seu estat d’ànim. Amb aquella mirada no 

li calia parlar. La sida l’havia consumit fins a deixar-lo eixut igual que una branca. Ho 

vaig comprovar mentre tancava la porta i caminava davant meu pel passadís, que estava 

fosc i feia olor de brutícia. Anava encorbat sota el pes d’unes espatlles que, no devia fer 

pas gaire, havien estat amples i ben tornejades, com les d’un nedador. De les vores dels 

pantalons sobresortien uns peus prims, escarransits, de caminar desanat. Tot i això, 

entre l’alçada, i la carn repartida per angles i cantells, el seu aspecte impressionava 

força. En Gabriel era com un astronauta amb un vestit balder que algú hagués abandonat 

enmig de l’espai. 

Caminava amb cura de no apropar-me gaire a les parets, que conservaven unes 

poques clapes de pintura damunt d’un fons d’oli refregit. Aquelles taques em van fer 

pensar en la conversa que havia tingut sobre en Gabriel, una setmana abans. La 

Forcadell, la cap del Departament què m’havia ofert la feina, em va fer seure en una 

cadira al seu despatx.  

--Et posaré en antecedents—em va dir mentre canviava el cartutx d’una ploma 

color blau—, perquè es tracta d’un cas difícil. En Gabriel Galí és un malalt desnonat. 

Fins ara, havia rebutjat l’ajuda del Departament però la infermera voluntària que se’n fa 

càrrec, l’ha pogut convèncer que la situació és fa insostenible... Et pots imaginar el 

cromo: malalt de sida, pobresa, barri marginal... 

No, jo no podia imaginar-me el cromo. No havia fet mai de treballadora familiar. 

Tenia un diploma que acreditava un rudimentari títol de secretaria, però no havia arribat 

a exercir-lo. Havia ajudat al pare amb la lampisteria fins que m’havia casat amb en 



Robert; després vaig prendre una altra drecera. Així que, passats els anys i noves 

dreceres, faria de treballadora familiar: una forma molt fina de dir-se dona de la neteja. 

El problema era que jo no tenia ni idea de com funcionava aquell món; perquè –fins 

aleshores— la sida, la pobresa i els barris marginals eren coses desades a una carpeta 

diferent de la meva.  

La Forcadell es va mirar els dits tacats amb una ganyota de fàstic i, sense adonar-

se’n, va deixar el cartutx gastat sobre l’historial d’en Gabriel. Va treure un mocador, el 

va mullar amb la llengua  i va començar a refregar-lo per la mà tintada.   

--... Es veu que va ser un pintor famós durant els noranta, però es va esguerrar la 

carrera amb les drogues...—llavors va descobrir la petita bombolla blava sobre un full 

de l’expedient i va sospirar amb disgust—...aquesta gent juga amb les seves vides i ara 

nosaltres hem de tocar amb les conseqüències... Quan vaig anar a visitar-lo, em va fer 

fora de mala manera... 

Ho va dir en to dolgut, contemplant la taca sense saber què fer-ne. 

--Mira, es tracta de fer la teva feina sense deixar-te empipar massa, tampoc no és 

tan difícil. Encara tens sort... n’hi ha que han de treballar amb ionquis o indigents, pel 

carrer... Pren les mesures de precaució que t’hem aconsellat i no tindràs problemes... al 

cap i a la fi, no li deuen quedar gaires forces per tocar els nassos. 

Va tancar la carpeta d’una revolada. Des d’aquell moment, dos esborralls de tinta 

bessons empastifarien l’historial d’en Gabriel Galí, com un avanç del què m’hauria de 

trobar a casa seva.      

Les taques que decoraven les parets del menjador d’en Gabriel, es van fer visibles 

a mesura que aixecava la persiana de la finestra. A la claror del dia, vaig comprovar 

dues coses. La primera, que era més jove del que havia imaginat. Segons la descripció 

de la Forcadell, en Gabriel era un home en les acaballes de la vida, envellit abans d’hora 

per culpa de la seva malaltia. Però allà davant, al besllum de la finestra, li’n feia poc 

més de quaranta. El cabell esgrogueït enganxat al crani, com el plomissol dels ànecs, li 

donava l’aspecte d’una criatura desvalguda. La segona cosa que vaig comprovar, va ser 

que tenia les mans delicades i els dits, esprimatxats i airosos, no sabien parar quiets.  

Per això no em va sobtar que la seva mirada encuriosida es dirigís cap a les meves 

mans, tan diferents de les seves, enfundades en els guants de cotó impol·luts que duia.    

--Hi ha guants quirúrgics a la tauleta de nit i al lavabo. No calia que en portés—. 

Era la primera frase que em dirigia, sense comptar el lladruc a través del porter 

automàtic.  



--Els porto sempre. Vaig tenir un accident i la mà esquerra em va quedar 

desfigurada. 

De seguida esborrà l’expressió curiosa i aparentà desinterès. Es va girar 

d’esquena, va entaforar les mans dins les butxaques i, abans de perdre’s en algun lloc 

més enllà dels vidres de la finestra, em va dir, eixut:  

--Suposo que sap què ha de fer. Aquella harpia d’assistenta social ja l’haurà 

posada al corrent. Per mi no cal que pateixi, faci com si no hi fos; o millor, faci com si 

m’hagués mort. 

Mort, va dir.  

I, en realitat, la resta del matí va ser com si ho fos. 

Es va tancar dins la seva habitació amb un cop de porta. Jo em vaig posar un 

davantal de feina i uns guants de goma; i em vaig haver d’espavilar per trobar allò que 

necessitava jo soleta.  

El pis d’en Gabriel era de planta de creu llatina: un passadís llarg i estret que 

conduïa a la nau del menjador, amb una habitació a cada costat i la cuina al capdamunt. 

Al lavabo hi havia dos prestatges farcits de medecines, xeringues, gases, i cotó fluix. 

També capses de guants. De capses de guants, n’hi havia trenta. 

Em vaig posar a treballar de seguida. La meva feina consistia a netejar durant unes 

hores, fer la compra i acompanyar en Gabriel a les visites mèdiques. Com que la 

infermera el controlava un cop per setmana, esperava secretament no haver de complir 

amb aquella darrera tasca. Ja en tenia prou amb les meves cites amb el psiquiatre. En 

canvi, netejar era una feina que havia fet durant deu anys de la meva vida sense que 

ningú em pagués un sou i per a la qual, abans de l’accident, em sentia preparada, eficaç, 

com una professional del drap i el fogó. Ara, no només ho havia de fer per diners sinó 

també per rehabilitar-me socialment, com a prescripció facultativa. I és que l’accident 

en què em vaig cremar les mans i les seves conseqüències em van col·locar en una mena 

de terra de ningú; una frontera de campi qui pugui d’on provava de sortir des de feia dos 

anys. No sabia qui era ni què volia el dia que vaig començar a treballar a casa d’en 

Gabriel. 

Vaig passar l’escombra com si tot just ho hagués fet el dia d’abans i aquell pis fos 

el meu pis, i conegués de sempre la crosta blanca despresa de les parets o el llard sobre 

els prestatges. Amb el mobiliari no vaig tenir problemes: només es composava d’una 

taula, unes cadires, una llibreria quasi buida i un sofà atrotinat. En canvi, em vaig 

barallar amb els escarabats de la cuina, que van sobreviure durant setmanes a tota la 



gamma d’esprais, pólvores i trampes del mercat. Vaig despenjar les cortines grises 

plenes de pols i, com que no hi havia rentadora, les vaig guardar en una bossa per 

rentar-les a casa. Va ser en estendre-les, quan vaig descobrir que no eren de color gris, 

sinó d’un blanc que tirava a crema.  

En algun moment del matí vaig tenir ganes de plorar. ¿Com havia arribat a 

veure’m d’aquella manera? El meu pis, al barri de Lluminetes de Castelldefels, estava 

com un pinzell. Tothom ho deia, ―Adela, casa teva és un pinzell‖. Abans d’anar-hi a 

viure, quan em vaig casar amb en Robert, passava hores netejant-la. Sortia de la feina a 

la lampisteria del pare i me n’anava corrent cap a l’altra banda del poble. No 

m’importava l’hora ni el cansament després de passar el dia barallant-me amb el llibre 

de comptabilitat, les comandes o els clients que demanaven endolls i capses de llum. A 

l’apartament em posava a gratar la pintura que esquitxava rajoles i vidres amb una 

Gillette. Tot per fer content en Robert que era de gust refinat i molt exigent amb la 

neteja.  

--Molt bé, nena!—elogiava mentre es demorava massa amb una cerveseta a les 

mans—Aquesta serà l’habitació del nen... 

Amb caixes de cartró buides, provàvem d’imaginar on quedaria millor el llit, o la 

calaixera. Moltes vegades acabàvem rebolcant-nos per damunt d’un sofà o una taula 

imaginaris, ofuscats i feliços; i després, durant les visites de la família, ens havíem de 

mossegar els llavis per no riure... Perquè jo havia fet molta sort en conèixer en Robert. 

La mare ho va dir durant el meu darrer àpat de Nadal com a soltera: ―L’Adela és molt 

afortunada‖. I en Robert, que gairebé s’havia empassat una ampolla de cava tot sol,  

s’havia aixecat fent trontollar la taula i havia pronunciat unes paraules molt cursis. 

--Estic... estic, molt content de formar part d’aquesta família... Estimats sogres, us 

prometo que faré el possible per fer feliç la vostra filla, que és com una flor... i com a tal 

en tindré cura...  

El pare el va fer seure discretament, mentre que la tieta Miracle Alsina deixava la 

cullera amb què xarrupava l’escudella i aplaudia el discurs d’en Robert molt contenta. 

La meva família era així, galets per Nadal, conservadora en les eleccions i diumenges a 

missa; i si explico tot això és perquè el primer dia, a casa d’en Gabriel, em vaig veure 

realment com era i  no em vaig trobar millor que aquell pobre home.  

Pels volts de migdia, quan em disposava a netejar l’habitació de l’esquerra del 

passadís, em vaig adonar que estava tancada amb clau. 

--Aquesta habitació està tancada. 



I vaig trucar a la porta de l’habitació d’en Gabriel per anunciar-li la troballa. 

Després d’una espera prudent, sense resposta de part seva, vaig començar a espantar-

me.  

Potser s’havia adormit.  

O potser s’havia mort realment.  

Em va entrar una mena de pànic obtús, cec: ―Vés que si s’ha mort el primer dia 

que començo a treballar. Vés que si he de demanar ajut als veïns‖. Perquè els veïns, de 

bona educació no en gastaven gaire, com havíem pogut comprovar la meva jaqueta i jo. 

Vaig obrir una escletxa de porta i el vaig veure ajagut al costat del llit, estripant un 

paper amb fúria. No em va donar l’oportunitat de disculpar-me perquè alguna cosa molt 

semblant a un llapis es va estavellar contra la porta, a poca distància del meu cap. I va 

esclatar: 

--Fora d’aquí, voltors. ¡Tots sou com voltors! 

Durant uns segons, vaig esperar que sortís de l’habitació amb l’ànima en un puny, 

empaitant-me pertot arreu fins a fer-me fora del pis. Però no ho va fer. A peu dret, 

enmig del rònec menjador i mentre m’aguantava les ganes de plorar, em vaig ficar en el 

vestit d’astronauta d’en Gabriel Galí. No era fàcil viure fora del món, ho sabia per 

experiència, però el ressentiment era un camí pel qual jo no havia transitat. 

Vaig enllestir la feina a corre-cuita, perquè només tenia ganes de marxar. He de 

reconèixer que, mentalment, vaig enviar a pastar la Forcadell i les seves mesures de 

precaució: ningú no està previngut contra la misèria íntima dels altres. I mentre baixava 

les escales tremolant, vaig pensar en els llocs on li diria que s’entaforés el seu discurs; i 

els gravats que m’havien fet enrogir de vergonya durant la pujada, em van donar unes 

quantes i bones idees.  

    

 


