
CAPÍTOL I 
 

 

 

 No resulta difícil començar i dir, per exemple, que la fatalitat regeix les nostres 

vides; sinó continuar, i tot just haver escrit la frase inicial. D’una banda cal considerar 

la naturalesa dels fets en si; el cúmul de circumstàncies en què em vaig veure 

embolicat tan alienes –sí, tan alienes?- a una persona del meu caràcter i de les meves 

condicions. Tanmateix és la discrepància entre la meva forma de ser i la naturalesa 

d’aquests fets –el sobtat daltabaix que en una existència sense gaires ensurts varen 

suposar- allò que va capficar-m’hi, que els va enquistar en el meu cap i a les nits, dins 

el llit –i fins i tot de dia, lliurat a ocupacions exigents i inexcusables- , desencadenaren 

aquest terbolí d’inquietud i estupor que sembla que per sempre més m’hagi robat la 

pau. Potser per aquest motiu finalment m’hi hagi deixat de resistir i, contant-los, 

lliurant-me al seu record amb cos i ànima, cregui  que em resultaran menys penosos; 

com si així aprengués a conviure-hi  o, més ingènuament, confiàs que, compartint-los, 

el dolor i  l’estupefacció que em causen es  repartirien equitativament i, a  cadascú 

que m’escolti, acceptant-la, li correspondrà la part proporcional  d’infortuni. Perquè 

aquesta és la qüestió. Així com ha passat el temps, tal com han anat les coses, la 

sensació creixent de no comprendre, de no ser el dipositari idoni  de tot el que ha 

ocorregut, m’ha anat acorralant  i asfixiant, com  a  qui el pes d’una culpa se li arriba 

a fer insuportable i acaba confessant. 

 

 I, d’altra banda, he topat amb una altra dificultat, d’índole tècnica, que atesa la 

meva feina encara resulta més paradoxal. Em referesc a la trava que, des del primer 

moment, he trobat en el mitjà en què més confiava: la paraula. 

 

 Llegir ha estat –i crec que és encara- una de les meves passions; potser la més 

gran. I, en mans dels altres, les paraules sempre m’havien semblat un instrument 

meravellós, el llit ideal a través del qual avançaven, i m’arribaven, els pensaments, les 

imatges, els móns que els homes conceben. Però, en el moment d’invertir els termes, 

quan som jo el que ha de manejar-les i  pretén transmetre aquest cabal d’idees i 

sensacions que bullen en la ment de qui conta o imagina, aleshores sent com el poder 

de les paraules minva i s’esvaeix com per encanteri. Això no m’hauria de passar 

perquè la meva  feina  és ensenyar llengua i, suposadament, el  coneixement de les 

tècniques del llenguatge no m’hauria de ser aliè. Per les meves classes han passat 

centenars d’alumnes als quals he intentat –de vegades aconseguint-ho- familiaritzar 

amb l’escriptura; als quals he procurat instruir en les regles del llenguatge i en les 

maneres de transformar el material informe del pensament en expressió escrita. La 

tasca, complexa per a ells, arriba a ser molt senzilla per al professor –sobretot si 

aquest es pren el seu treball amb un  mínim de responsabilitat, com, gairebé sempre, 

ha estat el meu cas- . Però, com dic, en el moment de dur la teoria a la pràctica –més 

enllà de les notes i esborranys que la professió requeria i la curiositat, de vegades, 

incitava- ; quan l’intent ha pretès ser seriós aleshores han sorgit les dificultats. Les 



paraules, de fidels companyes durant gran part de la meva vida, d’incondicionals 

camarades en qui sempre havia cregut poder confiar, de sobte se’m revolten i, en 

comptes de trobar-me amb el seu servei, top amb  la seva hostilitat; enlloc de mitjà i 

llit oberts davant la meva necessitat de comunicació, s’alcen com a obstacles que 

l’entorpeixen. Però res no puc fer davant aquesta circumstància inesperada i la 

necessitat d’expressar-me que m’acuita. O sigui que encara  som allà on era: perdut 

tot just començar. Però amb aquestes dificultats  hauré de conviure si no vull acceptar 

la insuportable aflicció que em suposa callar. 

 

 Pens que potser tot es tracta d’un engany, de la trampa que ens solen parar les 

sensacions que, així que ens festegen amb el seu ullet seductor –procurant que hom 

s’hi interessi, que hom les tengui en compte i que les explori a la recerca d’un sentit, 

d’una explicació- , al capdavall ens captiven i sotmeten. Sempre he cregut que la 

capacitat humana per discernir és limitada i que el parany, sota formes molt diverses, 

ronda constantment el cor dels homes. Sense cap dubte aquella circumstància nímia, 

fortuïta, que ben  bé podria haver desencadenat la successió dels esdeveniments en 

què m’he vist ficat durant aquests anys, fou el fruit d’un d’aquests paranys, de 

l’al·lucinació a què es veren sotmesos els sentits d’un jove de vida aparentment feliç 

durant el decurs d’una plàcida nit d’estiu. 

 

 Perquè aquell jove, després de sopar a un restaurant del port i conversar una 

estona amb els amics, ben bé podria haver-se dirigit a casa seva, tal com havia pensat 

fer en aixecar-se de la taula, a pesar dels requeriments dels companys que li pregaven 

que  es quedàs una  estona  més i que  la  nit  acabava  de començar. Però  no  ho  féu 

–ni quedar-se ni tornar a casa- sinó que va enfilar en direcció contrària, per 

l’Avinguda Marítima, cap a la Punta de l’Est. No n’hauria sabut dir el motiu. Estava 

un poc marejat, sí; de fet era la causa d’haver deixat els companys a taula. Però, un 

cop a fora, potser havia pensat que la brisa de la badia l’alleugeriria i el lliuraria 

d’aquella molesta sensació de pesadesa que el sopar li havia deixat a l’estómac. Parl 

del que vaig saber alguns anys després; però sí, molt probablement aquest fou el 

motiu que el va impulsar a asseure’s al volant del seu descapotable i, conduint amb 

tranquil·litat, a pesar de tot relaxat i satisfet, a llançar-se sota el cel de llum i palmeres 

que cobreix l’Avinguda Marítima de Costanera, mentre la brisa del mar   li acaronava 

el front i la nit es convertia en un cau ple de somnis. 

 

 Ben aviat va adonar-se que l’acció conjunta de la brisa i la velocitat, relliscant 

a través d’aquell firmament acollidor de palmeres i edificis, no només el deslliurava de 

l’endormiscament de la digestió sinó també, i sorprenentment, de la presència ofegosa 

del cos. Va experimentar gratament aquella mena de pèrdua del sentit, com si 

s’escapàs de si mateix i es transformàs en una d’aquelles rauxes de llum que el cotxe 

creuava i deixava enrere. Fou conscient d’aquesta sensació a l’altura del Club Nàutic, 

quan la dringadissa dels pals de les embarcacions va engegar en el seu cap una música 

dolça i volàtil com el fluir de l’aigua d’una font. En realitat allò que fluïa era l’alcohol 

per la seva sang. Estava un poc begut i l’envaïa la sensació de fondre’s, d’escampar-se 



i anar a parar, però, a un receptacle càlid i acollidor. Aquest era el fet i la realitat, al 

seu davant, es transfigurava contínuament. 

 

Al principi la destinació de les seves ànsies era informe, no gaire més que una 

troca confosa de quimeres i averanys. Però a poc a poc fou concretant-se i en la seva 

imaginació aparegueren els neons titil·lants d’un club nocturn, les tèrboles melodies 

que envaïen els reservats, la llum sedosa i càlida que desvetllava siluetes i es 

dipositava sobre cossos turgents i perfumats.  

 

 Una ombra va torbar la llum de la nit. Aquelles imatges l’atreien alhora que les 

rebutjava. No li agradava comprar l’amor però li agradava aquell que tenia un preu. 

En qualsevol cas, quan aquella música s’instal·lava en el seu cervell, quan els sentits 

s’escapaven del seu rigorós control i la velocitat del cotxe l’emportava més enllà de si 

mateix, intuïa que estava perdut i es deixava anar. 

 

 Aquella nit sense cap dubte hauria cedit novament a aquella forma tan 

imprevisible d’infortuni; però una circumstància fortuïta va encaminar les seves passes 

cap a una direcció ben  diferent. Havia arribat a la zona de bars de l’Avinguda i va 

pensar que li vendria bé una altra copa. L’aire de la mar l’havia deixondit i des de feia 

uns instants  se sentia tens, inquiet. Per això va aparcar el cotxe bruscament, va entrar 

al local molt de pressa, com si l’empaitassin, i en acostar-se a la barra va colpejar 

l’espatlla d’una jove i li va tombar la cervesa que prenia. 

 

 -Eh, company, que n’hi ha per a tots –va dir l’al·lota en rebre la topada. 

 

 -Ho sent, ho sent moltíssim senyoreta –va dir mentre assajava un gest no gaire 

delicat ni efectiu per tractar de treure la resta d’escuma d’un dels braços de la jove-. 

Perdoni’m. No sé què m’ha passat. Permeti’m que la convidi a una altra cervesa. Per 

favor. 

 

 -No, deixa-ho estar, no passa res. De totes maneres gràcies. I no et preocupis 

més, home. El món no s’acaba per tirar una cervesa al terra –va dir ella tractant de 

tranquil·litzar-lo. 

 

 Aquest fou l’incident que va fer que na Laura Demar i n’Esteva Serral es 

coneguessin. Perquè uns minuts després, en veure que aquell jove de comportament 

una mica estrany seguia en un estat d’aparent ansietat i sotsobra, na Laura va deixar 

els companys amb qui estava i s’hi va acostar per insistir que la cosa no era per tant i 

provar de lliurar-lo, d’una vegada per totes, de les seves preocupacions. No tenia cap 

motiu per suposar que la intranquil·litat del jove fos fruit del petit accident que 

acabava d’ocórrer; però na Laura era així, una persona amb un caràcter obert i jovial, 

que es ficava en els afers aliens amb una gran facilitat, tal com jo havia tengut ocasió 

de comprovar a les classes de l’institut. 

 



 L’havia coneguda prop d’un any abans, en el curs que feia tot just un mes que 

havia acabat, i ben bé podria adjudicar a aquest fet la funció de detonant dels altres, 

no en va els precedeix cronològicament. No obstant això, com que els assumptes del 

destí volem imaginar-los relacionats amb la fatalitat i la desventura –i en el meu 

encontre amb na Laura, a pesar de tot, no hi va haver res d’això- preferesc pensar que 

l’origen dels meus mals arrenca d’aquella nit estiuenca en què n’Esteva va aturar el 

seu descapotable davant una terrassa de l’Avinguda Marítima i no del dia en què na 

Laura va assistir a la primera de les seves classes de batxillerat a l’institut on jo les 

impartia. 

 

 En aquestes classes gairebé des del principi solia marcar-me una línia 

d’actuació que habitualment em donava bons resultats. Admet que qualificar-la de 

parcial no és injust. Però qualsevol altra sistema m’havia demostrat que tampoc no 

resultava més equànime o eficaç, de manera que mai no m’he penedit d’aquesta 

conducta. Em referesc al fet que, ja des del primer dia de classe, intentava distingir, i 

separar, un grup d’estudiants –reduït, certament- als quals dedicava, per dir-ho 

d’aquesta manera, tota la meva atenció docent. És clar que no deixava els altres amb 

els seus problemes i mancances abandonats a la mà de Déu –o, més aviat, això és el 

que feia: només el Totpoderós els podia ajudar- . Però és que el fet de no trobar-se  

entre els elegits ja era motiu suficient perquè el meu interès per ells fos menor. Als 

altres, als elegits, no els seleccionava  perquè cregués que fossin  els millors alumnes; 

o  no especialment per això. Sí, és clar que solia  fixar-me en els més intel·ligents. 

Però de vegades  aquesta  qualitat  no bastava  per  inclinar  la  balança cap al seu 

costat i sí, en canvi, que em decantava per aquells en els quals intuïa una actitud 

receptiva, afany  per conèixer i entendre; aquells que, encara que no fossin els més 

llests, semblava que comprenguessin que el professor era al seu costat per ajudar-los. 

I fent referència per darrera vegada a aquesta pauta de conducta diré que, confiar a  

treure profit d’una trentena de joves en un curs escolar és, abans que qualsevol altra 

cosa, una bella, però utòpica, il·lusió. De manera que em conformava si les meves 

classes eren útils per a una mitja dotzena de persones i, perquè no dir-ho així, també 

per a mi. Supòs que com més gratificant sigui la sensació que experimenti el professor 

millor serà la seva capacitat per transmetre-la. Però bé, anem al cas: crec que gairebé 

no fa  faltar dir que na Laura va formar part d’aquell grup d’escollits que aquell curs 

gaudiren de la meva atenció i interès. 

 

 Duia a terme la meva selecció amb un exercici de redacció. La gent sol 

escriure malament; més encara: de cada vegada pitjor en el decurs del temps. En el 

principi de la meva activitat docent els alumnes no ho feien tan malament com deu o 

quinze anys després i ja bastant pitjor que en els meus temps d’estudiant en què, en 

tot cas, l’escriptura encara no estava tan poc considerada. Potser sigui perquè se’ns 

vol fer creure que el llenguatge és cada vegada menys necessari i, en conseqüència, se 

li presta menys atenció, alhora que el seu prestigi minva en proporció idèntica. Com 

que per motius  particulars aquesta circumstància sempre m’ha  irritat, precisament 

per a aquella elecció m’interessava especialment conèixer la capacitat expressiva dels 



meus alumnes. 

 

 No solia endur-me gaires sorpreses. Vull dir que rares vegades em trobava 

amb algú capaç d’aconseguir aquesta conversió, aparentment senzilla, de pensament  

en paraula. Indicava als meus alumnes que dedicassin aquella hora inicial de classe a 

contar un succés, un record qualsevol, el primer que els vengués a la memòria. Mai  

no els parlava de successos imaginaris perquè preferia que se centrassin en algun fet 

que els hagués ocorregut o haguessin presenciat per tal que les seves dificultats fossin 

majors i no disposassin dels recursos, sovint d’índole gairebé màgica, que ofereix el 

recompte imaginari. 

 

 Amb tota seguretat així va començar aquella primera classe de na Laura 

Demar  i el vespre, a casa, em vaig disposar a llegir aquell feix de folis, la majoria 

emplenats amb una lletra lletja i gairebé il·legible, per efectuar una primera selecció 

entre els meus alumnes. Com dic, sabia el que m’esperava. Mai no confiava, ni d’un 

bon  tros, trobar-me amb  un transumpte  de Capote. No obstant això, després 

d’haver llegit prop d’una vintena d’aquells treballs esgarrifosos, cansat i a punt de 

deixar-ho per al dia següent, vaig començar la lectura d’un relat de dos folis, escrit 

amb una bella cal·ligrafia, que des de la primera frase em va captivar. Narrat en 

primera persona contava un incident realment singular: el sopar en companyia d’una 

visita masculina que la mare de l’autora havia dut a casa. En aquells dos folis es 

donava compta de les impressions que l’home havia  causat a la jove, de les actituds 

de la  mare, aparentment aliena  a les conseqüències de la  intromissió d’aquell 

individu a  la casa i, finalment, de la intranquil·litat i inquietud del convidat. El fet 

havia ocorregut feia un parell d’anys, de manera que la jove era gairebé una nina, i als 

pocs mesos aquell home s’havia convertit en el seu pare que “ben igual que els altres”, 

encara record literalment la frase, “tampoc no va durar massa”. 

 

 Vaig acabar de llegir i em vaig quedar estupefacte. Vaig repetir, una vegada i 

una altra, el nom que firmava, Laura Demar, i inútilment vaig intentar assignar-lo a 

alguna de les cares que aquell matí havia vist per primera vegada. Em vaig dormir 

després de donar moltes voltes dins el llit, desitjant que arribàs el més aviat possible 

l’endemà per conèixer l’adolescent que amb tanta precisió i agudesa havia referit un 

succés tan singular i, d’altra banda, de caràcter tan íntim per a la seva autora. 

 

Hi ha dies que semblen  millors que els altres; dies  en què el món, al 

capdavall, sembla que ha deixat d’entestar-se a  fer-nos  el  contrari. Inopinadament 

les coses encaixen, s’atenen a la seva finalitat, i arriscats i il·lusoris projectes 

s’il·luminen en l’individu víctima d’aquesta al·lucinació que, d’aquesta manera, es 

mostren com a senzills assoliments a l’abast de la nostra mà omnipotent. Per això no 

hem de lamentar que aquests foraviaments  siguin tan esporàdics. No es tracta més 

que d’un altre dels enganys  a què estam exposats. Però bé, mentre duren –i el que va 

provocar aquella lectura es va transformar de dia en setmana, de setmana en mes, de 

mes en ...-, hom se sent encantat. Em referesc, és clar, al fet que, tot just conèixer na 



Laura, la bona impressió produïda pel seu relat es va veure completada –i 

intensificada- amb la seva presència física. Era un al·lota francament bella: no hi ha 

una altra paraula millor per dir-ho. Aparentava més edat dels quinze anys que tenia i 

ben bé hagués pogut passar, amb el seu cos esvelt i ben format, per una jove de divuit 

o vint anys. Emmarcada en una mitja cabellera castanya, a la seva cara destacaven 

aquells ulls grossos, grisos i profunds on inevitablement anava a parar la mirada 

aliena. Record d’aquell primer dia en què la vaig veure, sabent ja a qui veia, la seva 

figura redreçada i confiada, ficada en uns pantalons vaquers desgastats i un vell abric 

marró sobre un jersei de llana blanc de coll girat. Així  s’allunyava na Laura Demar  

pel passadís, deu o dotze passes al meu davant, sobre els seus botins de brillant color 

vermell, un mes d’octubre insòlitament fred i plujós pel que solien ser les darreres 

tardors a Plenamar. 

 

 No importa que us demaneu si me n’havia enamorat. Jo mateix no ho sabia ni 

crec haver-ho sabut mai. Certament ben aviat vaig sospitar que al costat –o per 

davall- d’aquell caràcter  planer  i jovial, d’aquella confiança i seguretat que 

transmetia allò que na Laura feia i deia, s’hi amagava una zona obscura, una mena de 

feblesa i desemparament que sempre m’han atret. Però jo tenia aleshores trenta-cinc 

anys i podria haver estat el seu pare; sí, un més dels molts que, pel que semblava, 

havia tengut. Importa més saber, en canvi, que a  partir de llavors na Laura va  

integrar no només el grup  dels alumnes elegits aquell curs, sinó que gairebé  el va 

constituir en exclusiva. De fet, i perquè la parcialitat no resulti tan palesa, he 

d’advertir que aquell fou un any molt dolent i que, de la resta de la classe, molts pocs 

alumnes mereixien l’esforç del professor. 

 

 Record les dues o tres preguntes que li vaig fer el dia en què ens vàrem 

conèixer: 

 

 -És real el succés que contes? –li vaig dir en retornar-li l’escrit. 

 

 -Clar que sí –va contestar ella tranquil·lament. 

 

 -I escrius sovint coses així? 

 

 -De tant en tant. 

 

 -Ja –vaig dir. Estava dret, davant el seu pupitre. Aleshores ella sí que em va 

sorprendre: 

 

 -No t’haurà molestat? 

 

 Vaig somriure. Tractava de guanyar temps. No sabia què havia de dir. En 

realitat no vaig dir res. 

 



 -Esper que no es tracti ja del primer examen. No he quedat molt satisfeta de la 

redacció –va afegir i també va somriure. 

 

 Sí, una brevíssima conversa però suficient perquè, a partir de llavors, amb tota 

naturalitat,  s’establís entre tots dos aquell corrent de cordialitat –i contigüitat- que 

tan fàcils fa les relacions entre les persones. Ens vàrem fer amics, així, tal com sona. 

En un medi tan equívoc com és l’escola, i en les relacions entre professor i alumne, la 

nostra amistat es va desenvolupar franca i natural. 

 

 Cal entendre aquesta franquesa; la  mena de relació que va establir-se entre 

tots dos. No vivíem només l’un per a l’altre, si se’m permet dir-ho d’aquesta manera. 

Ella seguia amb els seus amics i jo amb les meves coses. Sense cap dubte més ella amb 

els seus amics que jo amb les meves coses. Crec que ja he dit que na Laura era una 

persona molt sociable, sociable en excés, pensava fins i tot de vegades. Però en 

qualsevol moment ens trobàvem i engegàvem una conversa, fins i tot fora de l’institut, 

i ens demoràvem hores i més hores en el banc d’un parc, o passejant, o a la taula 

d’una cafeteria parlant de llibres, d’amics o de qualsevol cosa que se’ns passàs pel 

cap. A na Laura també li agradava molt llegir i, és clar, aquest era un dels temes que 

principalment ens ocupava. Per a  la seva edat, com en tantes altres coses, anava molt 

avançada i havia llegit llibres francament insòlits. Record que em va parlar dels 

“Assaigs” de Montaigne i, pel que en comentava, Déu meu amb quina profunditat i 

agudesa havia penetrat en les idees del francès! 

 

 Li agradava molt conversar. Mai no semblava cansar-se’n; com si mai no en 

tengués a bastament. Al principi, ho he de confessar, em vaig espantar una mica. 

Immergits en la conversa –i sovint havia estat ella qui se m’havia  acostat, després de 

la classe (o, de vegades, durant la mateixa classe), xiuxiuejant-me a l’orella i  

demanant-me si a la tarda no estava ocupat i volia que parlàssim una estona- aquelles 

hores transcorrien com si fossin minuts i, en pegar un cop d’ull, qualsevol dels dos, a 

través de la finestra d’algun d’aquells bars del barri Central on solíem anar, i observar 

l’obscuritat del carrer, teníem la impressió que el dia se’ns havia escapat  sense 

adonar-nos-en o que un sobtat eclipsi l’havia transformat en nit. Era aleshores quan 

em preocupava i gairebé pregava a na Laura que se n’anàs a casa. Certament encara 

era una nina i no comprenia molt bé la serenitat amb què acceptava el pas del temps, 

sense experimentar cap tipus d’ansietat i repetint, davant la meva insistència, que no 

em preocupàs més i que no hi havia cap problema amb la seva mare. 

 

 De fet, en saber de la seva situació familiar, aviat vaig comprendre que, en 

efecte, na Laura gaudia d’una llibertat que moltes persones no assoleixen sinó fins 

bastants d’anys després. La seva vida era independent no ja aleshores sinó 

pràcticament des de la seva infància. Vivia amb la seva mare a un apartament de la 

zona nord de Costanera, en els barris de l’eixamplament fronterers amb l’autopista de 

circumval·lació. El seu pare, el vertader, havia desaparegut abans que ella naixés  i, 

des d’aquell moment, n’havia tengut uns quants, per bé que cap no havia durat gaire. 



Havien estat algun temps a Argento, un poblet de la Serra Nortana, amb els avis 

materns, a una caseta que tenien als afores. Però des de feia set o vuit anys, poc 

després que la seva mare hagués tornat a treballar, s’havien  instal·lat a l’apartament 

de Costanera. 

 

 A poc a poc m’anava fent una idea del que havia estat la vida d’aquella 

al·loteta en el seu curt trajecte vital i certes peculiaritats del seu caràcter, la seva 

desimboltura, la  seva capacitat  per manejar-se en situacions que aparentment li 

havien de venir grosses, s’explicaven  com a conseqüència d’aquelles particulars 

experiències a què havia estat sotmesa des de ben nina. Per bé que, pel que es veia, es 

tractava d’una  submissió força  singular, que de cap manera no havia comportat 

conseqüències negatives. En cap moment na Laura no manifestava cap queixa, i 

l’actitud de la seva mare, en la seva boca, mai no fou objecte de la més mínima 

recriminació. Ben al contrari, apart de l’amor, propi i lògic, semblava sentir una gran 

admiració per ella i també per la seva capacitat per superar la gran quantitat de 

problemes que havia hagut d’enfrontar. Record que en certa ocasió, en citar aquests 

problemes sense que n’explicàs res més, li vaig demanar a què es referia i, amb molta 

sang freda –però crec que per primera vegada compungida i nerviosa davant  de mi- 

va confessar que la seva mare era alcohòlica. 

 

 Bé, allò més cert és que, tot just en un parell de mesos, na Laura i jo ens 

havíem convertit en grans amics, gairebé inseparables, i tot i que això em va causar 

petits contratemps amb alguns membres del professorat, el guany que hi obtenia com 

a contrapartida era suficientment  abellidor com perquè tot plegat no m’importàs 

gaire. En aquells temps –com en tants d’altres- no travessava per un dels meus millors 

moments i l’encontre de na Laura m’havia vengut molt bé; quelcom semblant al que 

suposa acostar un tassó d’aigua a la boca de l’assedegat. 

 

 I he de repetir que el meu interès per ella era confós, amb la qual cosa pretenc 

significar que no es tractava d’una atracció específicament sentimental o física. Sí, és 

clar, na Laura m’agradava; però sentir-me bé al seu costat obeïa a molts diversos 

motius i focus d’atracció. Em va fer feliç, per exemple, que a partir de 

l’aprofundiment  en  les nostres converses literàries ella insistís –és una  manera de 

dir-ho: no li calgué cap esforç per aconseguir-ho- a mostrar-me altres relats i contes 

que havia escrit. A casa seva en tenia un munt de carpetes plenes, va dir, i volia que li 

donàs la meva opinió. De gran, va confessar sense gens de rubor, pretenia convertir-

se en escriptora.  

 

 La decisió, com vaig anar comprovant instal·lada sòlidament en la seva 

voluntat i acompanyada d’una disposició gairebé innata, provenia d’una experiència 

que havia viscut de petita. Durant dos anys la seva mare va conviure amb un home 

que era escriptor. Es tractava d’un company de l’adolescència, havien estudiat junts, 

amb qui es va tornar a trobar després de molts d’anys. Els ulls de na Laura 

s’il·luminaven quan pensava en n’Ed, el meravellós Ed, deia, de qui recordava les 



seves hores de concentració davant l’escriptori mentre ella, una nina de només sis o 

set anys, llegia contes i  historietes asseguda al sofà davant el finestral que donava a 

l’Avinguda Central. Recordava  com l’impressionava aquella actitud de n’Ed. 

Semblava estar pendent de moltes coses mentre escrivia, deia na Laura, i, tot i que al 

mateix temps se’l veiés que s’esforçava, gairebé com si patís, la seva expressió també 

transmetia eufòria, felicitat. 

 

 -Fou una llàstima que n’Ed i mamà se separassin. Era el pare que més 

m’agradava de tots els que he tengut –va dir na Laura un d’aquells dies en què 

parlàvem del seu futur d’escriptora. 

 

 -Quin has dit que és el seu nom? –li vaig demanar interessat. 

 

 -Ed, Edmundo Kum. Però no trobaràs  cap  llibre  seu –va dir anticipant-se a 

la meva següent pregunta- . No crec que els publicàs perquè a les llibreries mai no 

n’he trobat cap. Però estic segura que era un gran escriptor. Tot i que les seves 

històries fossin estranyes per a mi (de vegades, d’amagat, llegia els seus escrits), la 

dedicació, l’entusiasme amb què escrivia, per força les havia de convertir en belles i 

duradores. 

 

 Sí, així aconseguia emocionar-me na Laura, quan s’expressava amb aquella 

naturalitat, amb una cervesa a la mà i els ulls il·luminats, també emocionada quan 

recordava. 

 Un parell de setmanes després, uns dies abans de Nadal, em va cridar a 

l’institut n’Antònia Demar, la  mare de na Laura. Em volia veure, conèixer-me. Pel 

que sembla de tot d’una no ho havia entès perquè li vaig contestar que podia venir al 

centre quan volgués, que allà l’atendria i parlaríem. Però no, no es tractava pas 

d’això: volia conèixer-me, va insistir, i vàrem quedar per a la tarda, a la sortida de 

classe. 

 

 Vaig passar el matí una mica inquiet. Encara que la senyora Demar havia 

parlat d’una manera cortès i res no delatava preocupació en la seva actitud, no 

aconseguia deslliurar-me dels fantasmes que, de sobte, pul·lulaven entorn d’aquells 

mesos de relació franca i agradable amb la seva filla. 

 

 Devia estar certament neguitós perquè, en contra del meu comportament  

habitual, vaig arribar a la cita amb gairebé deu minuts de retard. Potser em vaig 

distreure, o vaig tardar a trobar aparcament, no ho sé, però allò més cert és que vaig 

córrer en comprovar que el rellotge ja marcava  l’hora concertada i encara no havia 

arribat al lloc de la cita. 

 

 Ens havíem de veure a una cafeteria de la zona comercial i jo reconeixeria la 

mare de na Laura per l’impermeable vermell que duria; i, en efecte, tot just entrar, 

vaig veure una dona asseguda a una taula amb una peça d’aquelles característiques. 



 

 La primera frase que va pronunciar, mentre jo hi  intercalava  esbufecs i 

assaigs de disculpa, podia ser demostrativa de qualsevol disposició en l’ànim de la 

senyora Demar: des de l’advertència que m’hauria de ficar en una selva plena de 

perills fins a un estat de subtil ironia. No obstant això, no sé per quin estrany motiu, el 

comentari no em va inquietar. 

 

 -Esper que en altres ocupacions sigui més formal –va indicar mentre em 

mirava detingudament quan em llevava l’abric i ella, al mateix temps, l’impermeable. 

En el local hi havia una temperatura agradable i durant l’espera no devia haver passat 

fred, precisament. 

 

 -Oh, sí –vaig contestar tot d’una- ; no en tengui cap dubte. Tant de gust de 

conèixer-la, senyora Demar –vaig dir a continuació i vaig avançar-li la mà que ella em 

va estrènyer una mica. 

 

 -Igualment senyor Pascal, però crec que li diré Daniel. Veig que encara és un 

jovenet. 

 

 -No es pensi –vaig dir i per uns instants em vaig abismar en aquell cos que 

tenia al meu davant, quiet, impassible. 

 

 De fet  devia  ser veritat  el que deia. Sempre he aparentat ser més jove del 

que en realitat som i els deu o quinze anys de diferència que separaven l’edat de 

n’Antònia Demar de la meva, ben bé podien semblar el doble, tant per la irreal 

joventut del meu cos com per l’excessiu dany amb què els anys semblaven haver 

castigat el seu. Certament podria haver passat per una persona de més de cinquanta 

anys, amb el seu cabell grisós i mal pentinat i el seu aspecte una mica descurat. També 

era atractiva, això sí. Els seus ulls, grossos i profunds com els de la filla, eren 

absorbents, però delataven una mena de cansament, com si ja haguessin vist massa i 

no tenguessin ganes de veure res més, que afegia torpor i  pesadesa  a la seva mirada 

–o, en tot cas, que vetllava la nitidesa que encara restava incòlume en els ulls de la 

filla-. Potser vaig pensar tot això perquè vaig trobar n’Antònia amb un gintònic a la 

mà i vaig recordar el que en una ocasió m’havia dit na Laura. Però el cert és que 

semblava vella i cansada. 

 

-Altra vegada t’has quedat mut –va dir tallant el silenci que començava a 

créixer entre nosaltres- ; igual que aquest matí quan hem parlat per telèfon. Potser 

m’hauria d’haver explicat millor i no hauries passat el mal dia que sembles haver 

passat. De vegades som així; no em fix molt bé en el que faig o dic. Què hi farem! 

 

 -Oh no, no es preocupi –vaig començar a dir, però no em va deixar continuar. 

 

 -Per favor, tutegem. No em facis sentir més vella del que som –va dir i va 



somriure una mica. 

 

 -Perdó, disculpa’m. 

 

 -Com no ho hauria de fer. Has de saber que na Laura no fa altra cosa que 

contar meravelles de tu. Bé, en el poc temps que passam juntes. No ens veiem massa. 

Els nostres horaris no solen coincidir gaire. Però a la més petita oportunitat el seu 

estimat Daniel és el centre del seu pensament i de les seves converses. 

 

 -No crec que sigui per tant. 

 

 -Que no? Ja ho crec. El professor de literatura està dins el seu cap les vint-i-

quatre hores del dia. No et sàpiga greu –va precisar n’Antònia sens dubte per alleujar 

la meva incomoditat- . Has aconseguit d’entusiasmar-la. Encara que no et pensis que 

això sigui tan difícil –va afegir amb un altre somriure-. Sempre ha estat una xiqueta 

amb un gran interès per totes les coses, per minúscules que fossin. Hi concentra tota 

la  seva capacitat d’atenció i entusiasme i amb les persones li ocorr el mateix. Li 

encanta  la gent i conec  poques persones amb més  capacitat per relacionar-se i 

entaular amistat amb els altres. 

 

 -Sí –vaig afirmar ja del tot seré i reposat- , ja me n’he adonat.  

 

 -A que sí? Però bé, com et deia, tu has aconseguit entusiasmar-la de veritat. A 

més que ara ja no és una criatura. Quan parla de tu, de com l’escoltes, de com li 

transmets les teves opinions, el que penses del que ella diu i fa, de seguida una 

s’adona que ets una persona que comença a tenir un pes important en la seva vida. 

 

 -De totes maneres... –però novament no em va deixar continuar. 

 

 -No, espera, deixa’m acabar. Vull dir que entenc perfectament la situació. 

Tots dos hem estat joves i record quan estudiava, a l’institut, les relacions que 

s’establien amb els professors; l’atmosfera especial que de vegades les envolta i que, 

per circumstàncies molt diverses, exagera i falseja la realitat. En aquestes edats i en 

aquests tipus de situacions els malentesos se succeeixen amb facilitat i sovint, per les 

dues parts, no es fa gaire cosa per desfer-los per bé que, en realitat, tal volta no hi 

hagi cap necessitat de fer-ho. En general sol  tractar-se de situacions  simples, sense 

més contingut  que un cert desig de joc ingenu i sense mala intenció. No ho sé, no 

conec la part del professor, només l’altra, però crec que tampoc les coses no solen 

anar massa lluny. I no crec que... 

 

 N’Antònia va dubtar, per primera vegada va dubtar; va donar un parell de  

xuclades nervioses al cigarret que havia encès i la vaig veure tensa. Les seves 

paraules, fins aleshores clares, decidides, semblava que s’havien extraviat, tornaven 

confoses. 



 

 -Ho sent, crec que m’he perduda. Estic intentant dir... 

 

 Llavors sí que la vaig interrompre, era necessari: 

 

 -Tranquil·litza’t dona. Sé molt bé el que sents i el que pretens dir-me. Jo m’ho 

he dit a mi mateix un munt de vegades. Però tens tota la raó: no n’has de témer res, 

de cap manera –jo també començava a trobar obstacles a les meves raons, potser 

perquè no ens atrevíem a esmentar clarament allò que ens preocupava-. Voldria que 

em coneguessis, que poguessis saber com som, perquè així sabessis que pots estar 

tranquil·la, molt tranquil·la. 

 

 -No, si no es tracta d’això. Dimonis! Per què ha de ser tot tan complicat? 

També jo voldria que sabessis el que pens. Si na Laura ha decidit dipositar tota la seva 

confiança en tu estic tranquil·la. Sé que ella difícilment s’equivocaria. No, no es tracta 

d’això, de cap  manera. Només... –va tornar a dubtar-, només volia conèixer-te; 

només això. Però no sé com dir-ho. Potser saps, sí, segur que na Laura t’ho haurà 

contat, les dificultats que he tengut. La meva vida ha estat un desastre. Sí, crec que no 

hi ha altra forma de dir-ho. I aleshores, de sobte, em trob amb què la meva nina, la 

petita Laura ja no és una nina, entens? I no sé molt bé el que sent, potser enveja, sí, 

potser és enveja, però per damunt  de tot desigs de conèixer aquesta persona per qui 

la meva petita sent tant d’afecte. Potser et soni rar, segur que sí. No he estat el que 

se’n diu una bona mare... 

 -Na Laura sempre parla molt bé de tu –em vaig apressar a dir. 

 

 -Ja, això és normal en ella. De totes maneres potser no n’he tengut cura  així 

com calia. O al menys no en la forma en què altres mares ho fan. Però això no vol dir 

que no  em  preocupi  na  Laura i  les coses que  li  passen. Na Laura, la meva petita 

Laura; la Laura que no he pogut ser i que vull que ella sigui; ho entens Daniel, ho 

entens? 

 

 No, és clar que no ho entenia; i n’Antònia, en veure que la mirava un poc 

estranyat, es va explicar. 

 

 -Bé, no sé perquè ho dic, això. Em referesc a perquè li vaig posar aquest nom, 

el nom que m’hagués agradat tenir, el de la protagonista  de la pel·lícula. L’has vista, 

la pel·lícula, Laura... 

 

 -Sí, la de Preminger...; bé de Dana Andrews i ... 

 

  –Sí; idò bé, sempre he desitjat trobar algú que m’estimàs com  Dana Andrews 

estima Laura. Ningú no ha estimat mai així; és el somni de la meva vida i que, no sé 

perquè, sempre he volgut que es faci realitat en la meva filleta. Ho sent –va dir 

n’Antònia després d’un moment de silenci- , m’hauràs de disculpar; crec que t’estic 



semblant  més beneita, boja i absurda del que en realitat som. 

 

 I va callar. Va mirar el tassó buit i es va tornar a enfonsar en un llarg silenci 

que no vaig ser capaç de trencar. La situació era nova per a mi i no anava sobrat de 

recursos. En el tens silenci que es va instaurar vaig pensar en les dues copes que 

m’havia begut abans de trobar-me amb n’Antònia i vaig témer que potser no només 

havien complit  la funció d’animar-me una mica perquè la sèrie de pensaments que  en 

aquells moments em venien al cap no em semblaven gaire lògics ni raonables. Em veia 

immergit en un paisatge bucòlic i cadenciós, un paradís per a l’esperit del qual, però, 

per obra d’una simple paraula o d’un gest imperceptible, s’apoderava el caos i la 

confusió; en el qual, sobtadament, es desencadenava un salvatge  huracà que assotava 

sense pietat una mar fins llavors plàcida i calmada, sense que jo pogués fer res per 

remeiar-ho. Però, al mateix temps, i paradoxalment, aquesta submissió als designis de 

l’atzar despertava en mi una eufòria indescriptible. L’huracà  m’assotava, certament, 

però al mateix temps estimulava totes les  meves aptituds. Estava confós però  

content;  inquiet però excitat. Aleshores vaig acostar una mà a les de n’Antònia –les 

tenia creuades sobre la taula- , vaig dir “Laura”, i vaig acariciar-les-hi. 

 

 -Què? –va dir ella aixecant el cap, amb la mirada expectant. 

 

 -No res; en demanaré un per mi; en vols tu també? –vaig dir  tot assenyalant  

el seu tassó buit mentre ella afirmava amb els ulls i tornava a abaixar-los. 

 

 Més o manco quan el cambrer ens va servir els dos gintònics la conversa va 

arribar a un punt d’inflexió. A partir de llavors tot va semblar transformar-se, 

n’Antònia, jo mateix, l’assumpte de què estàvem parlant. No sé si de sobte va estar 

més clar allò de què havíem parlat perquè en realitat no hi tornàrem a insistir. El cert 

és que a partir d’aquell moment tot fou més fàcil; i a pesar que tenia la impressió de 

ficar-me, un rere l’altre, en carrerons desconeguts i molt probablement sense sortida, 

com si arribàs a barriades de la ciutat on mai no havia estat, la confiança i la seguretat 

eren els meus companys d’aventura. 

 

 De fet vàrem parlar de coses molt normals, trivials gairebé. Però, per a mi, 

aquest no era un fet gens comú. Sovint vivia a una certa distància de la realitat de 

manera que, moltes vegades, la vida, el món, semblava que fos allò que succeïa en la 

meva imaginació, en els llibres que llegia i les pel·lícules que veia. Així, reclòs, les 

coses, les seves conseqüències, semblaven no afectar-me. Aquella tarda amb 

n’Antònia, en canvi, i en especial a partir del moment en què va callar els seus temors 

i li vaig agafar la mà, em va semblar que per primera vegada les situacions que 

passaven als llibres i a les pel·lícules em  passaven a mi directament, que estava ficat 

en un assumpte impregnat de fluïts i sentiments molt humans i reals. O almenys 

aquesta  és la sensació que tenia quan n’Antònia  em  mirava amb aquells ulls més 

trists i  cansats que mai, com si em demanassin alguna cosa, com si necessitassin de 

mi. 



 

 Però no, no es tractava només d’una sensació perquè a partir de llavors les 

coses varen canviar. Aquell Nadal  em va resultar molt penós, els quinze dies que vaig 

estar sense veure na Laura vaig restar inquiet, contrariat amb mi mateix i amb tot el 

que feia, sumit en un estat  que acreixia la meva predisposició natural a no sentir-me 

bé amb el caràcter que em governa. Sens dubte –sí, sense cap mena de dubte- 

estranyava l’absència de na Laura molt més del que havia pogut imaginar. 

 

 Això no obstant, el retrobament després de les vacances no va millorar el meu 

estat d’ànim. És cert que estava una mica recelós. No sabia si ella estaria al corrent de 

la conversa que havia tengut amb la seva mare i si, de ser així, hauria suposat algun 

tipus de contratemps en la nostra relació. El comportament de na Laura em  va donar 

a entendre que no me n’havia de preocupar. Però, com dic, les coses no foren com 

abans. 

 

 Em vaig estar enganyant durant un temps, no volia problemes. Però només 

foren un parell de setmanes; no més. No aconseguia de treure’m del cap la imatge de 

n’Antònia, el seu rostre castigat i envellit que, no obstant això, m’atreia fins a la rel de 

la seva mirada amb la promesa d’una calidesa incomparable. 

 

No m’estendré –no crec que hagi de fer-ho- respecte al que va ocórrer durant 

aquells mesos. El que va passar suposa un episodi certament singular de la meva vida 

però, en el fons, té poc a veure amb el motiu que m’ha impulsat a contar aquesta 

història. En certa manera és anecdòtic tot i el que va suposar en el recompte de la 

meva experiència. De fet va servir per foragitar els temors confosos que n’Antònia 

tenia i que, en certa manera, m’havia contagiat. La substitució de na Laura per la seva 

mare fou un fet consumat en poc temps i encara que la circumstància fou acceptada 

amb relativa normalitat per totes dues parts, no és menys cert que jo creia veure com 

creixia el rancor –contingut, sí, però rancor al cap i a la fi- en el cor de na Laura. No 

va ser molt  el que vaig guanyar. La relació amb n’Antònia, ella ja m’ho havia 

advertit, no va durar gaire. A principis d’aquell mateix estiu ho vàrem deixar estar. 

N’Antònia fou víctima, una vegada més, dels seus dubtes i indecisions i jo, la veritat, 

tampoc  no vaig  voler  arriscar-me en una història que trobava massa difícil i 

dolorosa. 

 

 Però, en tot cas, aleshores no vaig apreciar més que el caire positiu dels fets: 

el trencament em va permetre deslliurar-me de la pressió que aquelles dues dones 

exercien sobre mi des de feia gairebé un any i deixar enrere un tram de la meva 

existència que, al cap i a la fi, considerava impropi per a les meves condicions. Un fet 

fortuït, a  més a  més, va  contribuir  a  confirmar el  nou rumb dels esdeveniments: 

per al  curs següent  el ministeri em destinava a un nou institut de manera que na 

Laura –distanciada a poc a poc de mi  a partir del començament de les relacions amb 

la seva mare- s’allunyava definitivament i, en poc temps, aquella seria una història del 

passat, un bell somni que com a tal podria recordar de tant en tant però que ja no em 



punxaria  amb la insistència i la  ferocitat dels fets reals. Creia haver-me deslliurat de 

la realitat i així ser lliure per poder tornar als meus estimats i particulars fantasmes 

amb els quals, en el fons, era amb qui mantenia les millors relacions. Com en tantes 

altres  coses, no obstant  això, no sabia  que m’estava enganyant, posposant només 

uns  fets  que les circumstàncies, capritxoses –no se m’ocorr una  altra forma de 

veure-ho- , s’empenyerien a  disposar, una  vegada  i  una altra, en  el camí  de la 

meva vida. 

 

 

 

 

 

 

 


