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Fer una predicció és molt complicat, sobretot si es 
refereix al futur.

Niels Borh
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Primera part
QUI SAP, CALLA, QUI PARLA, NO SAP
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Era una tarda fantàstica fora de temporada de començaments dels 
anys noranta, un d’aquells avançaments que l’estiu recol·loca en 
algun lloc fora d’aquest món per evitar que la temperatura pugi 
massa i que a ciutats com Bari il·lumina alguns dies amb una 
bellesa extraordinària fins i tot en ple agost. Vittorio havia tornat 
a casa d’hora. Tenia ganes de dutxar-se i ajeure’s al sofà per rumiar 
tranquil·lament sobre feina fins a l’hora de sopar. Havia oblidat 
quin dia era, però els habitants de la casa semblaven haver nascut 
expressament per sabotejar la més mínima amnèsia per part seva.

Va deixar el maletí a l’entrada. Es va treure l’americana. Va 
pujar al pis de dalt. Lleugera i amb cara de son, amb una camisa 
de quadros i uns Wrangler negres, la va veure sortir per la porta 
on tornaria a aparèixer divuit anys més tard amb la gavardina vella 
entre les mans. La seva filla li va barrar el pas. Li va preguntar si era 
veritat que la mare tenia hora amb un psiquiatre a la tarda.

Clara en va tenir prou amb el llarg sospir introductori del seu 
pare.

–No us ho aconsello.
Ho va dir somrient, amb la mirada a terra, sense donar-li temps 

per respondre. No quedava clar si era un retret o una advertència. 
«No us ho aconsello.» A continuació, Clara, descalça, va baixar  al 
pis de baix.

Annamaria va tornar a casa a les vuit. De camí, havia recollit 
Gioia a la piscina. Vittorio va veure desfilar una dona contrariada, 
un noi a qui semblava que li hagués caigut el món a sobre i una 
nena que flotava a mig metre de terra excitada per la idea de no 
entendre què passava. Michele va pujar al pis de dalt. Gioia el va 
avançar rient. Annamaria va anar directament cap a la cuina. Quan 
Vittorio hi va arribar, se la va trobar pelant patates damunt la fusta.

–Escolta, tinc un mal de cap espantós. En parlem demà al matí 
amb calma.

El molestava sentir-se exclòs dels problemes de la família. 
I aquell mal humor encara va augmentar més quan, així que va 
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tornar al saló, el va envestir un llampec a través de la vidriera. La 
font de llum va girar sobre si mateixa a l’altra banda de la reixa 
de l’entrada. Sense esperar que sonés l’intèrfon, Clara es va dirigir 
cap a la porta a pas ràpid. Duia un casc sota el braç. A través de la 
vidriera, Vittorio va veure el núvol d’insectes interceptat pel llum 
d’una moto de gran cilindrada.

No és que Clara fos ràpida, sinó que se saltava fotogrames. 
Vittorio no havia tingut temps ni d’encetar una discussió sobre 
l’horari de tornada que ja la veia també a ella a través de la vidriera, 
partida pel reflex i recomposta un altre cop a la part posterior del 
seient de la moto.

Durant el sopar, Michele no va parar de remenar la verdura 
amb la mirada baixa. Annamaria menjava mentre llegia una revista 
i Gioia la imitava sense llegir res de res. Ruggero s’havia tancat a la 
seva habitació a estudiar. Per sort va sonar el telèfon. Vittorio es va 
passar mitja hora parlant amb un dels seus aparelladors.

Quan se’n va anar al llit, es va endur el diari. Es va adormir 
sense adonar-se’n. I quan es va despertar, la seva dona dormia al 
seu costat. El silenci omplia la casa. Vittorio es va preguntar si 
Clara ja devia haver tornat. El pilot del vídeo s’encenia i s’apagava 
sense que aconseguís veure quina hora era. Va tancar els ulls. Un 
carrer dels afores, llarg i recte. Les llums dels fanals anaven passant 
i es reflectien al comptaquilòmetres. El cel ressonava amb els seus 
roncs. Al final del carrer hi havia un edifici de cent plantes. Va veure 
l’espai obert on hi havia la moto aparcada. Es va remoure entre 
els llençols. L’aixeta del bany gotejava. Algú va riure. Els cercles 
concèntrics es van dissoldre i van omplir el so amb la força de la 
imatge. La seva filla reia entre els coixins de l’habitació. L’ombra 
de la noia es doblegava cap endavant, s’arrossegava al damunt de 
la forma masculina i després s’incorporava.

–Vittorio!
Va obrir els ulls. Alguna cosa es va moure entre els seus dits i la 

va estrènyer encara més fort. La cama d’Annamaria va clavar una 

Edici
ons B

ro
mera



42

altra estrebada fins que es va deixar anar. Vittorio es va desvetllar. 
El vídeo feia pampallugues. Resultava una lluminositat estranya. 
Va tossir. També va tossir la seva dona. Del passadís arribava una 
resplendor de color violeta que s’expandia i s’encongia. Va sentir 
tossir a l’habitació del costat. Alguna cosa va caure amb un gran 
estrèpit a la planta baixa. La seva dona va cridar. Vittorio es va 
despertar del tot. Va saltar del llit.

Va sortir corrents al passadís. Va veure el ball de les ombres 
contra la paret. Es va abocar a les escales i va veure l’epicentre del 
foc que rugia envoltat de núvols de fum.

–Un incendi! Desperteu-vos!
Es va precipitar a la planta baixa. Quan l’augment de tempera-

tura es va fer notar (els cabells se li movien empesos per les onades 
de calor), va veure que era l’estratègia equivocada. Va tornar a pujar 
corrent. Li va passar pel davant una ombra que corria en direcció 
contrària. Ruggero. Vittorio va tornar a entrar al dormitori. Va 
obrir l’armari i en va treure una manta de llana. Es va tornar a 
dirigir al saló. Li va semblar que veia la seva dona que desapareixia 
entre els núvols de fum. Duia Gioia agafada de la mà. Aleshores es 
va llençar contra l’incendi a cops de manta. Així que es va trobar 
allà al mig, es va adonar que havia caigut la biga de fusta. El foc 
rugia per tot arreu i Vittorio no parava d’aixecar eixams d’espurnes 
amb els moviments de la manta. Mentre lluitava, li va semblar 
entendre la intel·ligència de les flames, aquella voluntat obstinada 
per esborrar tot el que li pertanyia. I això va fer que s’hi esforcés 
encara més, ignorant el dolor que notava als braços.

Va sortir al jardí tossint. Tenia la cara negra i la part de dalt del 
pijama plena de cremades, però havia guanyat. Es va passar el dors 
de la mà pel front. Als peus de l’escalinata va trobar la seva dona i 
Gioia. La nena plorava, terroritzada.

–Tranquil·la, tranquil·la... –va murmurar.
I mentrestant, va mirar al seu voltant. Les copes dels pins one-

javen amb el vent. Mentre estàs en desavantatge, en una lluita, la 
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lucidesa fa nosa. Després els sentits es van aguditzant. L’ ombra en 
un rostre, unes hores abans. Vittorio va travessar el caminet i va 
avançar amb seguretat fins a la font. Va seguir entre les bardisses i 
es va anar allunyant de les llums de la casa.

Se’l va trobar assegut als peus d’una palmera. Ni tan sols havia 
llençat la llauna de gasolina. L’estrenyia entre els braços com si fos 
un salvavides.

Michele va aixecar la mirada. L’expressió de culpa que hi va 
veure Vittorio va fer que dintre seu s’estrenyés encara més un nus 
que ja feia la mida d’un cap d’agulla. Per fer fora aquella sensació, 
hauria hagut de clavar-li una pallissa.

–Què has fet? –va dir, per donar-se un moment de treva.
Portar-lo al psiquiatre havia sigut un error, va pensar, era inten-

tar resoldre el problema que es veia a la superfície. La sang es recu-
perava lentament. Les sensacions se seguien movent dintre seu com 
si fossin plantes d’un mateix test que reaccionessin a l’aparició del 
sol. Es va adonar del dolor dels dos dibuixos sobreposats i no va 
ser fins en aquell moment que la traïció el va omplir de significat.

–Vinga, va, aixeca’t! –va dir amb severitat.
Desfogava la ràbia d’una manera incompleta. Si l’hagués hagut 

de reconduir fins a l’origen –la dona que havia engendrat aquest 
fill–, hauria notat com li fallaven les forces.

Van caminar l’un al costat de l’altre esgotats, a passos lents, 
fins a l’entrada de la casa. Michele seguia portant la llauna, d’una 
manera absurda, desconsiderada, una prova d’autodestrucció que 
desafiava la vehemència del seu pare.

Annamaria es va tensar. Ruggero també. Camallarg i furiós, el 
primogènit observava l’escena des del capdamunt de les escales, 
amb una samarreta i uns calçotets verds. Estava disposat a agre-
dir-los. No l’absurda bravata del germanastre. No Vittorio, que es 
reprimia per no bufetejar Michele, ni tan sols la mare, tan obstinada 
a simular el mateix pes en una balança amb plats d’aliatges dife-
rents. No la nena de vuit anys incapaç de creure’s que altres nenes 
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de la seva edat no haguessin patit mai l’angoixa d’haver perdut un 
collaret amb brillant, ni la noia de divuit anys a qui ningú acon-
seguia imposar ni el més mínim horari per tornar a casa. Sinó la 
família en conjunt. Aquest era el problema de Ruggero, els sonats 
amb qui el destí el volia apartar de l’única activitat que el podia 
alliberar, la tecla que havia de seguir tocant fins que la partícula 
de bogeria que l’alimentava també a ell en línia recta es convertís 
en un bucle tancat que no transmetés res: l’estudi, l’estudi fanàtic 
de la medicina, al qual es dedicava sense perdre ni un segon de la 
seva vida.

Vittorio va veure que Ruggero s’inclinava cap endavant. També 
estava disposat a enfrontar-se amb el seu fill gran. Però abans que 
esclatés la baralla, va sentir un soroll darrere seu. Va veure el llum 
de fre de la moto que il·luminava cada cop menys els barrots de la 
porta, com si fos aigua que s’evapora.

I al final del camí va aparèixer Clara.
Vittorio va baixar els graons. Clara va sortir de l’ombra i es 

va mostrar amb la camisa arrugada i les cames enfundades en uns 
texans que no van afectar cap canvi de velocitat (al contrari, va 
semblar que alentís el pas), cosa que encara va fer enrabiar més el 
seu pare. Fer gala de tanta calma era una falta de respecte, com si fos 
la cosa més normal del món trobar-se’ls tots a l’entrada de casa a les 
quatre de la matinada, amb el fum que seguia sortint per la porta.

–On has estat, fins ara?
Va intentar dir-ho amb l’efecte d’una escopinada.
–Hem tingut un problema amb la moto–va respondre Clara 

aixecant el cap i forçant un somriure escandalitzat.
A Vittorio li va fer tot l’efecte que afirmés el contrari («no he 

tingut cap problema amb la moto, estava fotent un clau mentre la 
casa es cremava») amb una força que ell no havia calculat i que no 
li va poder tornar, perquè hauria hagut d’admetre que la figura de 
Clara encarnava a la perfecció la del somni que havia tingut una 
estona abans. Aleshores Vittorio ho va entendre. Ella se’l va seguir 
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mirant amb una mena d’estupor indignat barrejat amb autocontrol, 
de manera que Vittorio veiés en els seus ulls –marró fosc sobre fons 
verd pàl·lid– els ulls del germanastre. Michele ho sabia. Sabia que 
Clara no era a casa. Si no, mai s’hauria atrevit a calar foc al saló.

Vittorio es va allunyar de la finestra. Les cortines amb prou feines 
es movien. La marieta seguia allà, tancada en ella mateixa al pres-
tatge de la llibreria. Es va asseure darrere el despatx. La negror del 
cel es resistia a l’arribada de l’aurora. Es va tapar els ulls amb una 
mà i es va imaginar el pitjor.

Havia de superar el desnivell entre el desastre i la simulació 
del desastre amb què s’enfrontava ara. Havia de pujar a dalt per 
donar la notícia a la seva dona i a Gioia. Trucar a Ruggero. Per 
no parlar d’Alberto. Era molt probable que el marit de Clara no 
sabés res de res.

Però tot i això, suposant que no li agafés un altre infart, encara 
no estarien segurs.

Dues-centes cinquanta cases amb jardí a la costa del Gargano. 
Tot just acabades de construir, algunes ja venudes. El complex 
residencial de Porto Allegro podia ser el forat negre capaç d’engo-
lir-los a tots. La fiscalia de Foggia havia presentat al tribunal una 
petició d’expropiació per la violació de determinades normatives 
sobre les quals el mateix Vittorio encara intentava aclarir-se. Un 
garbuix complicadíssim on intervenien pèrits, tècnics, ecologistes, 
empreses competidores i advocats de tota mena.

Havia de lluitar amb totes les seves forces. I si li havia passat el 
pitjor a Clara –va pensar mentre observava l’hora al mòbil–, no li 
quedarien forces suficients. En un sobresalt extrem potser aconse-
guiria convidar a sopar algun alcalde o tinent d’alcalde. I després 
començaria a retrocedir superat pels esdeveniments.

Si hi pensava, li resultava increïble. Tota la seva vida havia sigut 
un creixement equivalent de sort i perill. No sabia si era un aspecte 
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relacionat amb la naturalesa dels homes en concret o la dels negocis 
en general, l’ànima dels quals s’hauria assemblat, en aquest cas, 
al petit dimoni que es pot veure de tant en tant a les façanes dels 
bancs els dies de sol encegador.

D’altra banda, tot el que prometia col·locar-se al seu lloc, de nit 
sortia a demostrar el contrari. Tal com ho veia Vittorio tan sols el 
vespre abans, Clara havia assentat el cap. Un dia havia entrat a la 
millor perruqueria de Bari i havia fet desaparèixer aquells cabells 
salvatges que li arribaven al cul. Un altre dia (un dia magnífic) 
havia abandonat per sempre els texans i les camises de quadros. Les 
vambes de tela enfosquida en un racó del lavabo com la prova d’un 
crim comès la nit anterior, en un moment donat, també havien 
desaparegut. Havia sortit disparada de la porta giratòria d’aquells 
canvis extraordinaris fent gala d’una elegància digna de Jacqueline 
Kennedy. Això va passar a l’època en què Michele havia tornat del 
servei militar i l’enèsim psiquiatre havia dit que l’única possibilitat 
de recuperació era un canvi d’aires. Michele s’havia instal·lat a 
Roma. Clara havia començat a assistir a les festes dels joves advocats 
prometedors. Festes d’enginyers, de metges. A vegades, Vittorio se 
la trobava en llocs on també l’havien convidat a ell. Molt elegant. 
Vestit jaqueta i tacons. Com és normal, al cap de poc s’havia casat. 
Un mitja merda, va pensar Vittorio quan va veure Alberto per 
primera vegada. Un enginyer de quaranta-dos anys, intel·ligent, 
responsable i molt preparat. Això, amb el temps, ho va haver de 
reconèixer. Mai havia tingut ni un sol problema a les obres que li 
havia confiat després del casament.

De cua d’ull va captar una resplendor en un costat de la taula.
Vittorio va allargar la mà i va agafar el mòbil.
–Digui –va dir.
I a continuació va assentir. Va notar com se li tancava la gola. 

Instintivament es va dur la mà dreta al pit. La veu de l’altra banda 
de la línia no aconseguia arribar al gra. Va ser ell qui va pronunciar 
la paraula. Suïcidi. Ho va dir abans que la veu seguís proposant 
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paraules inconclusives com ara cos i descoberta. La mà es va estrènyer 
i es va afluixar damunt la camisa.

Cinc minuts després, Vittorio mirava al seu voltant atònit. 
Valorava el silenci de l’habitació sense trobar diferències substan-
cials entre l’abans i el després. El món seguia allà. Ell seguia allà. 
Ben aviat el cel s’il·luminaria i ell notaria a la pell l’augment de 
temperatura. Tot i que era possible que la notícia li estigués caient 
per dintre com una bola de ciment llançada pel forat de l’escala, 
era evident que encara estava viu. Si hi havia hagut algun canvi, era 
la percepció del temps. S’havia anat acumulant una muntanya 
de deixalles en un punt de recollida tancat. Ara havien obert les 
comportes i calia actuar de pressa.

Encara faltava molt per a dos quarts de deu. A aquella hora, 
de l’habitació de Gioia arribaria una xerrameca (alguna trucada a 
una amiga de la universitat o al nòvio) que indicaria que ja s’havia 
despertat.

Però abans, a l’alba, la seva dona es presentaria a la cuina. Pre-
pararia l’aigua per al te i es quedaria esperant, d’esquena a la flama 
solitària, ben dreta i pensativa, amb la seva bata semitransparent, 
observant el jardí que sortia lentament de les ombres. No hi havia 
temps per perdre. Ell estava despert mentre aquell petit racó de 
món seguia tancat en les tenebres.

Vittorio va mirar cap a la llibreria. La marieta havia desaparegut. 
Va agafar el mòbil i va començar a trucar.
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Gioia es va regirar entre els llençols, es va protegir de la feble cla-
ror que deixaven passar les persianes. Es va arrupir dins del llit. El 
peluix de la cadira es va mantenir un moment darrere les parpelles, 
en negatiu, i després va desaparèixer. Els músculs del coll se li van 
relaxar. Filosofia del llenguatge. S’havia d’imaginar l’examen divi-
dit per categories comunicants. Si la primera pregunta era massa 
complicada, l’hauria de conduir cap a territoris més segurs. Però 
quines possibilitats hi havia que li preguntessin precisament allò? 
Va tornar a acariciar la idea de no llevar-se.

Dir-se que la sort estava de part seva era una manera d’ama-
gar el desig que a l’hora de l’examen li resultés d’ajuda una feliç 
combinació d’aspecte físic i velada capacitat de seducció. Gioia 
es va adonar que aquesta idea era una estupidesa perquèreposava 
únicament en l’única realitat inconfessable que la podia afavorir 
de debò, el seu cognom.

Va abraçar el coixí mentre deixava vagar la mirada més enllà 
del llit.

Les àmplies habitacions de la vil·la. Els àngels forjats a mà del 
parafoc de la xemeneia. I allà fora, el jardí amb la font de pedra, les 
palmeres i els baladres. Això era el que li donava pau i, al mateix 
temps, feia que cada matí oblidés que la seva sort era molt poc 
habitual i que per merèixer-la no havia hagut de moure ni un sol 
dit. Va fer córrer el taló pel tou de l’altra cama.

Com tantes altres noies educades en la retòrica del mèrit, no 
cometia l’error d’excel·lir aprofitant-se del seu estatus. L’estratègia 
era més subtil. Gioia se submergia en la pretensió que la seva con-
dició era idèntica a la de qualsevol altre. I als amics els resultava 
difícil desmentir-la sense crear tensions, com si pequessin d’un 
racisme a la inversa. Per això les dificultats del seu examen havien 
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de ser anàlogues a les d’una alumna de fora de la ciutat que es veiés 
obligada a treballar els caps de setmana. I com que els dilluns al 
matí Gioia acostumava a estar més fresca, comprensiva i animada 
que la majoria dels seus companys, aquesta actitud l’elevava davant 
dels seus propis ulls.

La noia aplicava el mateix concepte a la família. ¿Què hauria 
fet el seu pare, sempre tan tens i irascible, si no hi hagués sigut 
ella per fer-li passar els mals humors? I la mare? La discreció de la 
senyora Salvemini s’hauria pogut confondre per aridesa si no fos 
que de tant en tant, amb paciència (i qui en tenia, si no la seva filla 
petita?), era possible destil·lar-ne alguna gota d’autèntica delicadesa.

En els moments d’optimisme, Gioia estava convençuda que 
era ella la que mantenia la unitat de la família. Feia uns mesos 
que sortia amb un noi. Ja l’havia presentat als seus pares. També 
l’havia presentat a Clara. Bonica i misteriosa en el seu vestit ver-
mell de Diane von Fürstenberg, la germana gran havia vingut a 
casa acompanyada del marit per celebrar els seus trenta-sis anys. 
El nòvio de Gioia havia quedat trasbalsat davant l’esplendor dels 
canelobres i els mobles antics repintats, sense acabar d’entendre 
que la preciositat de tots aquells objectes només es revelava quan 
feien de teló de fons de Clara. Després del sopar, Gioia i ell havien 
anat a prendre alguna cosa al centre. I allà havien discutit per culpa 
d’una pel·lícula antiga, ideal com a pretext per alliberar rancúnies.

Quan es discutien per aquestes futileses, Gioia el posava a rat-
lla de seguida. Havia vist a quina casa vivien? El noi s’arronsava 
d’espatlles.

–No ets capaç d’entendre els perills que corre una família com 
la meva?

Com més amunt, més dolorosa era la caiguda. Cada any hi 
havia algun cas d’aquests. Famílies molt ben situades que de cop 
i volta es trobaven davant la vergonya d’haver de recollir la tren-
cadissa. Una autèntica catàstrofe. En canvi, casa seva reflectia una 
cohesió perfecta.
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–I això, perdona que t’ho digui, en bona part és gràcies a mi.
Aportar harmonia a la llar, aquesta era la seva feina, i la feia molt bé.  

Si era capaç de gestionar els mals humors d’un gran home com 
el seu pare, amb quins nassos s’atrevia a contradir-la un estudiant 
d’Economia i Comerç que havia suspès els exàmens? Al sentir 
aquestes paraules, el nòvio de Gioia abaixava el cap, més que pel 
pes del raonament, intimidat per la muntanya al voltant de la qual 
feien voltes. Aleshores Gioia sabia que el tenia a les seves mans i la 
recorria una esgarrifança de plaer. 

Alguna cosa semblant a la sensació que, justament ara, va fer 
que s’estirés per tercera vegada dins del llit.

Gioia va pensar en el seu pare i després un altre cop en el seu 
nòvio, i ara el va trobar més atractiu. Va pensar que una estona 
més al llit no perjudicaria l’examen. Va notar com les cames se li 
relaxaven. Va fer un badall. Es va capbussar sota la càlida línia que 
separa les il·lusions de la vigília de les profunditats per on flueix 
tota la resta.

En el somni anava en tren amb el seu nòvio. Era un regional 
vell amb els seients d’escai, i tots dos anaven passant d’un vagó a 
l’altre donant-se la mà. Buscaven el bar. Ell devia haver fet alguna 
broma, perquè Gioia no parava de riure. Els vagons anaven plens 
de passatgers. En algun lloc també hi devia haver els seus pares. 
Van passar de llarg un revisor. El noi es va aturar a observar una 
cosa en un dels compartiments. Gioia s’hi va acostar. (Aleshores 
es va adonar que ja no anaven agafats de la mà.) Ella també va 
mirar per la porta de vidre. I el que va veure no li va agradar. Hi 
havia una dona jove asseguda entre dos homes grans. Portava un 
vestit vermell molt seductor. Tenia una expressió intensa i al mateix 
temps distant al rostre. Gioia se sentia incòmoda. Però el que va 
veure quan va abaixar els ulls encara la va torbar més. En un dels 
genolls descoberts de la noia hi havia una petita llavor fosca que va 
començar a oscil·lar i es va desdoblar. Dues mosques van començar 
a moure’s l’una sobre l’altra. Els vells semblaven satisfets. El nòvio 
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de Gioia no aconseguia apartar la mirada de les cames de la noia. 
Estava hipnotitzat. Ella li va clavar una estrebada i li va recordar el 
bar. El noi es va girar nerviosament. Va respondre que en aquells 
regionals no hi havia hagut mai bars. Doncs, així, on anem?, va 
preguntar Gioia alarmada. Al vàter, va respondre ell.

Va inspirar profundament i va tancar el puny. El va tornar a 
obrir. La tensió es va alliberar a la palma de la mà com una flor 
sense cos. Va obrir els ulls. L’escassa llum de primera hora feia que 
els altaveus de l’equip de música s’enfonsessin en el moble del segle 
divuit. Es va treure un dels coixins de sota el cap i se’l va ficar entre 
els genolls. La respiració se li va fer irregular. Va tornar a lliscar 
en el son. El lavabo del tren era tan petit que no es podia moure 
sense anar a parar tota l’estona a sobre del seu nòvio. El comboi va 
accelerar amb una batzegada. Gioia va perdre l’equilibri i va caure 
de genolls al terra brut. Dues mosques dibuixaven hèlices invisibles 
a la boca oberta del vàter. Gioia va preguntar desorientada: què 
passa? El noi se li va ajupir al davant. Li acabava de veure alguna 
cosa de la qual ella mateixa no s’havia adonat. Alguna cosa bonica, 
irresistible. Li va posar una mà a la galta. Aleshores Gioia es va 
estirar de costat, amb la galta enganxada al terra brut. Va obrir els 
llavis anticipant el moment amb plaer. Va notar que el noi li ficava 
la mà sota el vestit de seda de color vermell coral. Va estrènyer més 
el coixí entre les cames. Li bullien les temples. Tenia els ulls tancats, 
però pràcticament havia sortit del tot de l’entreson. Va notar els 
dits sota l’elàstic de les calcetes, primer directes després delicats. 
Gioia es va girar de costat i va intensificar el moviment entre les 
cames perquè la imatge del noi es mantingués viva en el record.

A través de la lleu persiana de les parpelles, la pantalla es va 
encendre de cop i volta. L’escena es va fer miques. Gioia es va que-
dar immòbil. Els nusos de la mà en retirada sota el teixit de cotó, 
tres petits bonys que desapareixen a mesura que retrocedeixen. 
Va obrir els ulls. Els porticons seguien tancats, però la finestra es 
distingia perfectament. Aleshores es va girar cap a l’altra banda.
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A la porta oberta del quarto, la llum del matí emmarcava una 
silueta negra. Encara estava atordida, i li costava entendre el que 
veia. La silueta va fer mig pas endavant. El perfil devorava la llum 
d’una manera que feia que costés més temps del normal revelar 
la imatge. Oh, papa! Quantes vegades li havia dit que no entrés 
sense trucar?

Va saltar del llit enfurrunyada, rossa i prima en el metre sei-
xanta-vuit que feia, oferint per un moment, i potser no del tot per 
casualitat, la tendra porció de la pelvis.

–Escolta –li va dir Vittorio mentre se li acostava.
Ella es va apujar amb ràbia els pantalons del pijama. La cara 

allargada, blanca i desinflada del seu pare. Olor de vell. Es va trobar 
que els seus dits li immobilitzaven els braços.

Gioia va haver de pensar en la labial que havia vist pronunciar 
per confirmar el que havien sentit les orelles. Va aconseguir dei-
xar-se anar i va sortir corrents de l’habitació. La meva germana, la 
meva germana. No parava de cridar. Al passadís va topar amb un 
altre cos. La seva mare va estar a punt de caure a terra per l’impacte. 
Enmig de la llum primaveral, potent i encegadora, Gioia va arribar 
trontollant sense sentit fins a l’habitació dels seus pares, que eren 
darrere seu.

–Qui s’encarrega d’avisar-lo?
Ho havia dit la seva mare. Gioia va entendre que parlava de 

Michele.
La seva mare duia una bata i unes sabatilles de seda de color 

préssec. Destruïda, però refeta. Un dolor que s’havia capbussat en 
una fossa excavada feia molt de temps. El seu pare semblava que 
acabés d’arribar. Gioia no podia parar de plorar. Li rajaven mocs 
del nas, dels llavis li sortien uns espetarrecs com els que fan els nens 
petits, perquè la infància és la dimensió en què el dolor i l’enveja, el 
sentiment de culpa i la rancúnia conviuen impunement. Gioia va 
córrer cap a la seva mare. La va abraçar amb violència. Annamaria 
va oposar la resistència necessària per no caure. I a continuació li 
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va tornar l’abraçada i va notar aquell cos calent de vint-i-set anys 
enfonsat en el seu, prim i cantellut. En la passió del plor, una mà de 
la seva filla li va anar a parar a la cara. Annamaria es va posar tensa. 
Va tirar amunt amb el nas i li va apartar la mà, mentre aixecava el 
cap ben amunt, disgustada.

Les parcel·les se succeïen tètriques i silencioses gairebé fins a la 
nacional. Separades per estaques, anivellades amb les compacta-
dores o ja cobertes de ciment. A les sis del matí, la llum encara no 
s’havia estabilitzat entre el cel i la terra, i l’obra semblava cremar 
al damunt d’una flama subterrània.

No hi havia cap motiu real perquè Alberto es trobés allà. Els 
treballadors arribarien al cap de dues hores. Però aquell lloc buit 
envoltat de bastides era el lloc ideal per pensar.

El vespre abans havia sopat a casa, sol, amb molta llimona al 
carpaccio. No s’havia tret l’americana ni els mocassins, mudat i 
dret davant de la taula per no donar satisfacció a la cadira bui-
da de l’altra banda. Després va ficar els plats al rentavaixelles. El 
rellotge de paret li va donar un motiu de satisfacció. L’agulla anava 
endarrerida en relació amb les seves previsions. A continuació es va 
traslladar al saló. Es va asseure al sofà i va anar canviant de canal a 
la tele fins que el polze va quedar immòbil davant d’una pel·lícula 
en blanc i negre.

«La vida, si no fos pels plaers, seria suportable», deia el prota-
gonista a la seva dona mentre fumava en un club nocturn.

Mitja hora després, quan el mateix personatge preguntava: 
«Vostè perd sovint, en aquest joc?», mentre observava una noia que 
feia lliscar una polvorera pel terra d’una habitació en penombra, 
Alberto es va desvetllar al sofà. Ara s’adonava del pas del temps, 
com si aquella escena fes ressonar un drama que havia establert les 
seves bases des del principi. Els quinze minuts guanyats al rellotge 
contenien el retard actual, perquè ara ja no quedava cap botiga 
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oberta a Bari, cap gimnàs ni centre comercial. Clara, senzillament, 
no tornaria fins l’endemà.

Aleshores Alberto va apagar la tele i es va acostar a l’equip de 
música. Menys d’un minut després, el jazz del Minton’s Playhou-
se envaïa el saló i li arrancava la ràbia i la humiliació del cor. La 
competició pressuposa l’amistat; l’enveja, l’admiració. Els accents 
desplaçats sobre el teclat del piano, els acords i els silencis sobtats 
remesclaven els conceptes d’abans i després perquè el món sonés 
com un tot redimit en cada fragment. Que potser l’adulteri no 
pressuposa l’abnegació? L’homicidi, la humanitat i la blasfèmia, 
una fe soferta? Va apagar l’equip de música i se’n va anar al llit.

Però dues hores després encara no s’havia adormit. L’absència 
de Clara el mantenia agitat. Igual que abans amb la música, inten-
tava capgirar el punt de vista. No avisar-lo, no telefonar-lo, no fer 
l’esforç d’inventar-se una excusa. Com més li faltava el respecte la 
seva dona, més es podia reforçar el costat que la unia a ell. Com una 
mina que origina l’esplendor d’un diamant, allà on brilla l’autèntic 
amor, que no és un balanç quadrat, que no es preocupa de l’altre 
ni d’un mateix. Donar a la persona estimada el que no tens i saber 
veure en el no-res que reps tot el que no serà mai recompensat. 
Exacte. Era una d’aquelles experiències que si no hagués sigut així, 
ell que havia sigut educat segons les normes de la petita burgesia 
provinciana, mai hauria pogut viure.

Aquesta idea d’amor sublim (però com tenir la certesa que no 
eren simplement elucubracions d’un imbècil?) anava de bracet 
amb l’obsessió calculadora. Si Clara estava en companyia d’un altre 
home, al llarg de la vetllada hi havia hagut d’haver un moment 
concret en què tots dos s’havien dit hola, un altre en què els seus 
braços s’havien fregat sense voler. Els passos de l’un anticipant-se 
lleugerament als de l’altra. I després la resta. Podia haver passat 
mentre Alberto mirava la pel·lícula. O potser estava passant ara 
mateix: el segment inabastable en què no eren i per tant eren una 
sola carn. El fet de no saber-ho l’obligava a pensar-hi contínua-

Edici
ons B

ro
mera



55

ment, fins al punt que aquell segment se’l feia seu, un instant que 
es convertia en etern fins que la tornés a veure i que aïllava el punt 
exacte de la ment de Clara en què pronunciava el seu nom mentre 
el traïa, o, encara amb més motiu, el moment en què una dona 
fa el clic necessari per no pensar-hi.

O potser res de tot això, havia seguit rumiant passades les 
quatre de la matinada. També podia ser que Clara fos presa d’un 
dels seus atacs de tristesa. I aleshores volia que la deixessin en pau. 
Com aquell diumenge de tants anys abans, al principi de la vida 
conjugal. S’havia llevat, havia entrat a la cuina i Clara no hi era. 
Havia desaparegut sense dir res i sense deixar cap nota. Si això 
hagués passat sis mesos després, s’hauria preocupat molt. S’hauria 
tornat a veure a ell mateix al volant, amb Clara ensorrada al seient 
del copilot, farcida de Flunox, que no parava de repetir amb els ulls 
tancats: «Deixa-ho estar, collons, tornem a casa...». Però aquella 
vegada es va esperar fins a primera hora de la tarda. Aleshores va 
pujar al cotxe i va començar a buscar-la. Per la finestreta veia passar 
edificis baixos i petits patis tancats amb reixes. Parava molta atenció 
a evitar cocteleries, teatres, restaurants de moda, com si de cop i 
volta entengués que els llocs freqüentats per la seva dona eren els 
que calia visitar per no conèixer-la. Havia anat fins més enllà de 
l’Hotel de les Nacions. Havia seguit per la costa i per les enormes 
avingudes de la perifèria.

Al final, cap al vespre, la va trobar. A l’enorme pàrquing de 
l’estadi de San Nicola, desert a aquelles hores. Estava asseguda al 
seu Audi sense ni tan sols la companyia d’un cigarret. Amb el cap 
abaixat, es mirava la mà dreta, on tenia una cicatriu de feia un 
parell d’anys que li baixava fins a la palma. Quan se li va acostar, 
Clara no va mostrar cap sorpresa. Només un petit sobresalt. I a 
continuació va abaixar la finestra. El rostre il·luminat pels primers 
fanals encesos.

–Si em vols ajudar, et demano que no em preguntis res i te’n 
tornis a casa.
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I en aquell moment, Alberto va triar d’una vegada per totes, va 
comprendre que l’única manera (l’única que li havia sigutconcedida) 
per compartir el costat més llunyà de la seva dona era rebre’l com un 
cofre que ens comprometem a no forçar. Aquell vespre, al pàrquing 
del gran complex esportiu, allò que al moment de conèixer-la havia 
sigut una atracció irresistible (i un motiu de preocupació el dia del 
casament) va assumir tot l’aspecte d’una història d’amor.

I aquesta nit també podia haver passat alguna cosa semblant. 
Se la imaginava sola en una habitació d’algun hotel de tercera a la 
carretera de la costa, asseguda al llit, mirant per la finestra. O potser 
no, potser no...

Després dels primers sorolls llunyans de persianes metàl·liques 
aixecades, es va llevar. L’insomni l’havia deixat esgotat. Camina-
va esquinçant la barrera que separa el costat contemplatiu de la 
immundícia.

Va agafar les claus del cotxe. Sense adonar-se’n, va començar a 
conduir cap a l’obra abans i tot que despuntés l’alba.

I per això ara era allà, a l’aire lliure, en el silenci del matí. Feia 
uns minuts que una oreneta volava entre les bastides. Això volia 
dir que el nombre d’insectes vius dins del seu radi d’acció havia 
disminuït.

Va obrir el cadenat. La cadena va cedir i va entrar al box prefa-
bricat. Va agafar el pot de cafè del prestatge. Va tancar la cafetera 
i la va posar damunt del fogonet de càmping. Va agafar un diari 
oblidat per algun treballador. Amb el diari sota el braç, va apagar el 
foc, es va servir el cafè en un got de plàstic i es va asseure. Mentre 
llegia les notícies del dia abans, va sentir un cargol que vibrava entre 
les juntures. Mentre plegava el diari, va aixecar el cap. Els petroliers 
en flames es van confondre amb els marits que apallissaven les seves 
dones a cops de pala. El soroll es va aturar. Alberto va fer un altre 
glop de cafè. Es va posar dret i va tornar a sortir a fora, a l’aire lliure.

L’alba encenia tota la zona del voltant. El sol tenyia de rosa les 
grues i les excavadores, i en la llunyania posava al roig viu fàbriques 
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de vidre i impremtes. Alguna cosa es va apartar del soroll de fons de 
la nacional. El núvol de pols, blanc i desfet, va girar cap a la dreta 
acostant-se a un segell de metall brillant.

La silueta va adquirir les formes d’un cotxe de gran cilindrada.
El vehicle va reduir la velocitat a l’altura dels primers buldòzers 

i es va aturar a pocs metres dels pilars envoltats de bastides. Alberto 
tenia el sol de cara, i l’únic que va veure va ser la figura negra d’un 
home que s’allisava el vestit mentre avançava cap a ell.

No era estrany que el seu sogre vingués a controlar els treballs, 
però a aquesta hora li va semblar una invasió. Alberto va aixecar 
una mà, sense que quedés clar si el saludava o si intentava impedir 
una tocada de nassos. Res comparat amb el que va fer el vell quan 
el va tenir al davant.

–Així que és aquí on les portes? –va grunyir mentre l’envestia 
amb l’espatlla.

El sogre el va deixar enrere. Alberto es va veure obligat a girar-
se. Amb el sol a l’esquena, el va poder enfocar millor. Portava una 
americana de tweed de color plom, amb una pal·lidesa fosforescent 
al rostre. Des del seu metre vuitanta-cinc, semblava una torre metàl-
lica a punt de descarregar tota la tensió a terra.

–Aquí, a la meva obra –va dir amb un somriure espantós, mentre 
assenyalava els pilars, les màquines i el box que hi havia darrere seu.

–Però què diu, senyor Salvemini?
Alberto va veure immediatament en aquell tractament de senyor, 

que s’havia mantingut durant anys, un altre motiu de feblesa. El 
primer havia sigut oposar el sentit comú a la bogeria. Perquè era 
evident que el sogre devia tenir algun problema amb la pressió 
arterial.

–Pago prou bé els meus treballadors perquè es puguin permetre 
un hotel per a les aventuretes –va dir Vittorio entre dents–, o et 
penses que no enganyen les seves dones?

Per absurda que fos, va pensar Alberto, la situació no deixava 
de tenir un toc teatral, l’aura de farsa que edulcorava el moviment 
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sobtat amb què Vittorio concloïa els negocis quan sopava amb els 
senyors de l’acer, vells sàtrapes de l’aristocràcia industrial que acon-
seguia arraconar explicant-los un acudit i tornant immediatament 
després a l’exigència d’abaixar els preus.

–Senyor Salvemini, no sap el que diu. Jo no hi porto ningú, aquí.
–A tu no t’ho expliquen –Vittorio ni tan sols va fer veure que 

l’escoltava–, ensumen la pudor de paper timbrat i guarden les 
distàncies. De tu només accepten ordres. En mi, hi confien. Sóc 
un d’ells que ha fet molts diners. Per què et creus que segueixen 
funcionant tots aquests hotelets merdosos que hi ha entre Palese 
i Santo Spirito?

–Això que diu no té cap sentit. Em vol dir d’on ha...?
–Tu te’l podries comprar i tot, un hotelet d’aquests.
Vittorio va començar a caminar cap al box prefabricat. La pols 

que aixecava el vent li acariciava les sabates.
–Però ets tan idiota que li faltes el respecte a la teva dona a 

l’últim lloc on ho hauries de fer. –Va picar dues vegades contra la 
paret d’alumini.– Vull conèixer la teva amigueta.

Va empènyer la maneta de la porta i va desaparèixer dins del 
box. Alberto es va posar la mà al front. Era absurd que Vittorio 
fos capaç de retreure-li a algú que no gestionés les seves aventures 
amb prudència. Precisament ell, el pare de Michele. Alberto va 
tornar a mirar davant seu. Vittorio va aparèixer a la porta. Duia a 
la mà un got amb cafè. Se’l mirava amb una ganyota d’alleujament 
i desengany alhora, aquell gest amb què els vells diuen als joves que 
encara no han tingut temps per equivocar-se prou.

–Està satisfet? O vol anar a mirar sota les bastides? Senyor Sal-
vemini –Alberto va estrènyer els punys–, jo no li falto al respecte a 
la meva dona. I a més a més –va dir amb una rialleta–, li sorprendrà 
saber que tampoc l’apallisso els divendres i que li permeto veure 
les seves amigues.

–Però que no entens que precisament d’això es tracta, tros 
d’imbècil? –Vittorio va superar la pila de sacs de ciment i es va 
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situar davant del seu gendre, prou a prop per poder-li clavar un 
cop de puny.– El problema és que no fas res. Que mai has sigut 
capaç de fer-hi res.

Alberto va arrufar les celles.
–Potser ets molt bo calculant les càrregues d’un edifici –va pros-

seguir, amb el rostre deformat per alguna cosa tètrica, dolorosa–, 
però el que no has sabut fer amb la meva filla...

–Senyor Salvemini, que ha passat res?
–Aquella vegada dels barbitúrics...
Alberto es va tensar.
–Aquella vegada que es va prendre tots aquells somnífers, maleït 

sigui!
–Fa molt de temps, d’allò. –Ara Alberto es trobava en un ter-

ritori en què, incomprensiblement, tot el pes de la prova requeia 
damunt seu.

–Molt o poc, vas ser incapaç de fer-hi res –va dir Vittorio, alte-
rat–. I ara a sobre et trobo aquí. On eres quan Clara es va prendre 
tots aquells somnífers?

–Vaig ser jo, qui la va portar a l’hospital, collons!
–A quin hospital?
–Com que a quin hospital?
–Ja m’has sentit. T’estic preguntant a quin cony d’hospital la 

vas portar quan es va prendre els somnífers!
Tenia la cara vermella i els ulls dilatats.
–Al Santa Rita. –Les paraules li van sortir de la boca com abelles 

d’un rusc en flames.
–A la clínica Santa Rita –va repetir el vell.
Alberto no va afegir res, li feia la sensació que ara el seu sogre 

havia quedat satisfet per alguna cosa que ell no acabava d’entendre.
Vittorio va deixar anar un sospir llarg i arrossegat. Va fer dos 

passos enrere, va trontollar i va estar apunt d’ensopegar amb les 
seves pròpies sabates. Se’l va tornar a mirar, amb el rostre descom-
post.
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–Saps o no saps on és ara mateix?
Alberto va sentir una onada de foc que li pujava de l’estómac.

No n’havien parlat mai, però era evident que el seu sogre intuïa 
com anaven les coses entre ell i Clara. I havia vingut a humiliar-lo. 
Se li havia obstruït una vena i ara ja es podia desencadenar la seva 
autèntica naturalesa. Una bèstia ferotge que es moria de ganes de 
fer-lo miques. Però un cop més, Alberto s’equivocava. L’ofensa 
era molt més greu. En tenia alguna idea, del que li havia passat a 
Clara? Vittorio, en canvi, sí que ho sabia.

Després de dir-l’hi, el vell se’l va seguir mirant. Abans que 
els ulls se li omplissin de llàgrimes, Alberto va tenir la força de 
demanar-li com ho havia fet. Vittorio va agitar endavant i enrere 
la mà oberta.

–S’ha tirat –va dir–. Vint metres.
Vittorio va retrocedir. Va caure damunt dels sacs de ciment.

Alberto va seguir l’índex del seu sogre, que tornava a apuntar-lo per 
enèsima vegada. Tot allò tenia regust d’al·lucinació. El moviment 
del dit va quedar congelat. Vittorio va agafar el mòbil de la butxaca 
interior de l’americana i va respondre a la trucada.
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