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M atí de diumenge. Se sent jazz dolent pel mòdem 
mentre la mare navega per Internet. Sóc al 

bany.
Fa poc vaig descobrir que la mare es dedica a tecle-

jar al cercador del Yahoo el nom de malalties mentals que 
encara s’han d’inventar: «síndrome de deliri adolescent», 

«problema d’imaginació hiperactiva», «estabilitzadors 
holístics conductuals».

Si tecleges al Yahoo «síndrome de deliri adolescent», 
el primer que apareix és una pàgina que parla de la síndro-

me de Cotard. La síndrome de Cotard és una mena 
d’autisme que fa que la persona que el pateix es pensi que 
és morta. A la pàgina web en qüestió apareixen diverses 
cites suculentes de les víctimes de la malaltia. Durant una 
temporada em vaig dedicar a inserir frases d’aquestes en 
els moments de silenci que es produeixen a l’hora de sopar, 
o quan la mare em preguntava com m’havia anat l’institut.

«El meu cos s’ha convertit en una closca».
«Tinc els òrgans interns de pedra».

www.sumadeletras.com
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«Fa anys que sóc mort».
Ara ja no les dic, aquesta mena de coses. Com més 

em feia el mort, menys oberta es mostrava ella a comen-

tar temes relacionats amb la salut mental.
Vaig començar a escriure qüestionaris per als pares. 

Els volia conèixer millor. I els preguntava coses com ara:

Quines malalties hereditàries tinc probabilitat 
d’heretar?

Quines terres i diners tinc probabilitat d’heretar?

Si el vostre ill fos adoptat, a quina edat decidiríeu 
explicar-li la veritat sobre els seus orígens?

a) 4-8

b) 9-14

c) 15-18

Jo en tinc gairebé quinze.
Van donar una ullada als qüestionaris, però no els 

van respondre.
Des d’aleshores, he hagut de recórrer a la anàlisi 

furtiva per tal de descobrir els secrets dels pares.
També m’he assabentat que els pares fa dos mesos 

que no mantenen relacions sexuals. Controlo els seus 
moments íntims mitjançant el regulador d’intensitat de 
llum de la seva habitació. Sé quan ho han fet perquè 
l’endemà al matí l’interruptor encara està situat a la mei-
tat del seu recorregut.

També he descobert que el pare pateix episodis de 
depressió: a la paperera de vímet de sota la seva tauleta 
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de nit vaig trobar un lascó buit d’antidepressius tricíclics. 
La depressió ataca per assalts. Com un combat de boxa. 
El pare és al racó de la tristesa.

Si vull determinar l’inici d’un episodi de depressió 
del pare no em queda altre remei que fer servir tota la 
meva intuïció. Hi ha dos senyals. Un: sento com buida el 
rentavaixelles des del meu estudi, que és a la mansarda. 
Dos: quan escriu, prem el bolígraf amb tanta força que, 
des d’un angle determinat, es poden veure les notes de fa 
dos o tres dies marcades a la superfície de les estovalles 
de plàstic tan fàcils de netejar que fem servir per cobrir 
la taula.

He anat a ioga,
hi ha xai a la nevera,

Ll.

He anat a Sainsbury’s,
Ll.

Grava’m el que fan al Canal 4 a les nou,
Lloyd.

El pare no mira la tele, només enregistra coses.
De la mateixa manera, hi ha certes maneres de de-

tectar el inal d’un episodi de depressió: quan el pare fa 
algun joc de paraules reeixit o es dedica a imitar un gai o 
un oriental. Són bons símptomes.

Per poder fer plans a llarg termini, m’interessa 
conèixer des d’ara mateix els problemes mentals dels pares.

Encara tinc pendent trobar la paraula que deineix 
correctament l’afecció de la mare. Té sort, perquè els seus 
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problemes de salut mental es confonen amb determinats 
trets de caràcter: cordialitat, encant i placidesa.

He après més coses jo sobre la naturalesa humana 
mirant els programes matinals d’entrevistes que fan als 
canals de la televisió privada entre setmana, que no pas 
ella al llarg de la seva vida. Li dic: «No estàs disposada a 
afrontar el buit existent en les teves experiències inter-
personals», però no m’escolta pas.

Certes evidències indiquen que la feina de la mare 
és la responsable del seu estat mental. Treballa al depar-
tament de serveis generals i assumptes jurídics de 
l’ajuntament. I té moltíssims companys. Una de les regles 
del seu departament és la de convidar tots els col·legues 
a pastís casolà el dia del teu aniversari.

I tot plegat em porta de nou a la farmaciola del bany.
Obro lentament la porteta recoberta amb un mirall; 

la imatge de la meva cara desapareix per cedir el pas a les 
capses blanques i negres que contenen pomades de far-
màcia, blísters de pastilles i lascons de color marró tapats 
amb un tros de cotó luix. Hi ha Imodium, Canesten, 
Piriton, Benylin, Robitussin i uns quants tractaments ho-

lístics d’aspecte sospitós: àrnica, equinàcia, pericó i unes 
fulles seques d’àloe vera.

Es pensen que tinc problemes emocionals. I em 
sembla que per això no em volen carregar els seus. Però 
no entenen que els seus problemes ja han esdevingut els 
meus problemes. És possible que hagi heretat els ins con-

ductes llagrimals de la mare. Quan fa una mica de vent, 
se li omplen els ulls de llàgrimes que li comencen a rajar 
per la cara ins a arribar-li als lòbuls de les orelles.

He arribat a la conclusió que la millor manera 
d’aconseguir que els pares s’obrin amb mi és fer-los veure 
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que sóc una persona emocionalment estable. Els diré que 
vaig a un terapeuta i que en general em trobo bé, però 
que em sento una mica desconnectat dels meus pares i 
que s’haurien de mostrar més generosos a l’hora de com-

partir les seves anècdotes amb mi.
Prop de casa hi ha un centre mèdic on ofereixen 

diferents tipus de teràpies: isioteràpia, psicoteràpia, terà-

pia ocupacional. Calculo quin especialista em portarà 
menys problemes. El meu cos està en perfecte estat, de 
manera que em decanto pel doctor en medicina Andrew 
Goddard, especialista en isioteràpia.

Un secretari em respon al telèfon. Li explico que 
necessito que l’Andrew em rebi a primera hora perquè 
després he d’anar a l’institut. Em diu que em pot donar 
hora per dijous al matí. Em pregunta si ja m’he visitat 
abans al centre i li dic que no. Em pregunta si sé on és i 
li dic que sí, que és al costat del parc dels gronxadors.

Em quedo atònit en descobrir que a les Pàgines 
Grogues hi ha anuncis d’agències de detectius. D’agències 
de detectius de veritat. Una d’elles té el següent eslògan: 
«Pots fugir, però no et pots amagar». Doblego el full pel 
cantó superior perquè pugui trobar-lo fàcilment quan em 
calgui.

Matí de dijous. Normalment deixo que em desperti la 
mare, però avui m’he posat el despertador a les set. Sento 
com ploriqueja a l’altre extrem de l’habitació. L’he ama-

gat a l’interior de la capsa de plàstic on guardo els coman-

daments de la consola que ja no funcionen per obligar-me 
a aixecar-me del llit, creuar l’habitació, treure’l a les pal-
pentes de la capsa i, per i, prémer el botó per silenciar-lo. 
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Ha estat una maniobra tàctica del meu jo anterior. Pot 
arribar a ser molt cruel.

Quan el sento, el so que fa em recorda l’alarma 
d’aquell cotxe que es dispara quan li passa pel costat un 
camió de gran tonatge.

El cotxe en qüestió pertany a l’home que viu al nú-

mero setze del carrer de sota del nostre, Grovelands Te-

rrace. És un pansexual. Els pansexuals se senten atrets 
sexualment per tot, ja sigui animat o inanimat, tant els fa: 
guants, alls, la Bíblia. Té dos cotxes: un Volkswagen Polo 
pels dies de cada dia i un Lotus Elise groc per fer el fat- 

xenda. Aparca el VW davant de casa seva i el Lotus al 
darrere, a la meva vorera. El Lotus és l’únic cotxe groc 
del carrer. És molt sensible.

En diverses ocasions he vist que el veí creuava cor- 

rent el jardí de darrere de casa seva, obria el reixat i apun-

tava amb la clau cap al cotxe. El gemec s’atura. Si són 
altes hores de la matinada, alça la vista per veure quants 
llums s’han encès a les inestres del meu carrer. I després, 
amb una mà, acarona amb tendresa el capó i el sostre per 
comprovar que el cotxe no tingui cap ratllada.

Una nit va ploriquejar de forma intermitent, entre 
mitjanit i les quatre de la matinada. L’endemà tenia examen 
de matemàtiques amb la senyora Grifiths i vaig decidir 
deixar-li clar que a la nostra comunitat aquesta mena de 
conducta no és acceptable. Així doncs, quan vaig arribar 
a casa a l’hora de dinar —després d’haver fet un examen 
penós—, vaig anar directament al lloc on era estacionat 
el Lotus i vaig vomitar expressament sobre el capó. Ma-

joritàriament eren galetes de nabius. Aquella tarda va 
ploure a bots i barrals i a l’hora del te els efectes de la 
meva lliçó ja s’havien dissipat del tot.
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Quan baixo a esmorzar, el pare em pregunta què 
faig despert tant d’hora.

—Tinc visita amb un terapeuta a dos quarts de nou, 
el doctor Goddard. —Ho dic com si la meva nova as-

sumpció de responsabilitats no tingués cap mena d’impor- 

tància.
El pare deixa de tallar les rodanxes de plàtan que 

anava a barrejar-se amb el musli. La pell oberta del plàtan 
li cau sobre el palmell de la mà per protegir-lo de la cai-
guda en picat del ganivet. Un detall que posa de manifest 
la seva maduresa.

—Oh, fantàstic. Molt bé, Oliver —diu, movent el 
cap amb un gest airmatiu.

El pare admira la planiicació; deixa el musli a la 
nevera tota la nit perquè absorbeixi bé la totalitat de la 
llet semidesnatada. 

—Sí. No és cap eminència. Però he pensat que 
m’agradaria parlar d’un parell de coses amb un profes-

sional —dic, amb un to que pretén sonar improvisat.
—Em sembla molt bé, Oliver. Necessites diners?
—Sí.
Treu la cartera i em dóna un bitllet de vint i un de 

deu. Sé perfectament quan els diners que em gasto me’ls 
ha donat el pare, perquè doblega la part superior dels 
bitllets de vint, com si fossin un llençol, perquè li càpiguen 
discretament a la cartera. Els cecs també dobleguen els 
bitllets.

—Dos quarts de nou —diu, mirant el rellotge—. 
T’acompanyo amb el cotxe.

—És aquí mateix, a Walter’s Road. Hi puc anar a peu.
—De cap manera —diu—. T’hi vull portar.
Al cotxe, el pare em tracta amb gran consideració. 
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—M’ha impressionat —mira pel retrovisor de fora, 
posa l’intermitent de la dreta i gira per Walter’s Road— 
que t’hagis decidit a fer aquest pas, Oliver.

—No n’hi ha per a tant.
—Ja saps que, si vols parlar de qualsevol cosa, tant la 

teva mare com jo hem viscut molt i potser et podrem ajudar.
—De quina mena de coses? —pregunto.
—Home, doncs... No som tan innocents com et 

penses —diu, llançant-me una mirada de cua d’ull que 
només pot fer referència a temes sexuals.

—Algun dia m’agradaria que xerréssim una mica, 
papa.

—Oh, fantàstic.
Somric perquè vull que es pensi que ens portem 

com amics. Ell em somriu perquè es pensa que és un bon 
pare.

El pare s’atura davant del consultori i se’m queda 
mirant mentre creuo el jardí. Li dic adéu amb la mà. La 
tensió de la seva cara reflecteix una mescla d’orgull i 
d’alicció.

La consulta no s’assembla gens a un hospital. Em recor-
da la casa de l’àvia: escales amb baranes de fusta i moque-

ta pertot arreu. A la paret hi ha un pòster amb el dibuix 
d’una columna vertebral dreta, com un escurçó que està 
a punt de disparar el seu verí. Segueixo els rètols que em 
guien ins a la sala d’espera.

No hi ha ningú a la recepció. Faig sonar el timbre 
que han ixat amb claus sobre el taulell. Al costat, un 
cartell diu «Premi per sol·licitar assistència».

El faig sonar ins que sento passes a la planta de dalt.
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Agafo l’Independent del porta-revistes i m’assec. Les 
cadires han estat dissenyades per millorar la postura. Redreço 
l’esquena. Faig veure que llegeixo el diari. Vaig a treballar.

Una veu diu que dec ser el senyor Tate. Alço la 
vista i veig un home dret davant meu amb una carpeta. 
Té les mans grans. El reconec.

—Et faria res omplir aquest formulari abans de co-

mençar? —diu, entregant-me la carpeta—. Vius al núme-

ro quinze, oi? Ets el ill de la Jill? —em pregunta.
M’adono que és el pansexual que viu a Grovelands 

Terrace. Em sorprèn que els pansexuals puguin treballar 
de recepcionistes.

Refreno l’impuls d’escriure una adreça falsa.
—Perfecte, molt bé. Si em fas el favor d’acompanyar-

me, si us plau.
Entrem en una habitació amb un llit d’aquells de lli-

tera i un esquelet de per riure en un racó. A l’habitació no 
hi ha ningú més. El pansexual s’asseu a la cadira del metge.

—Ho sento, em sembla que no m’he presentat. Sóc 
el doctor Goddard —m’estén la mà—, però digue’m An-

drew, si us plau. 
De prop, les seves mans encara són més grans. Bé, 

de fet no ho són: és una qüestió de perspectiva.
—I doncs —diu, donant un cop d’ull al formulari—, 

Oliver. A què es deu la teva visita?
Li dic que és l’esquena. Que em fa mal.
—D’acord. Si no et fa res, treu-te tota la roba, tota 

menys els calçotets, i així hi podrem donar un cop d’ull. 
—Quan diu «podrem», vol dir «podré». 

Em trec les sabates, després els texans, però em deixo 
els mitjons. Després em passo pel cap el jersei i la camisa, 
tot alhora, per guanyar temps.
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—El mal d’esquena normalment està relacionat amb 
l’estil de vida. —S’esbatussa amb el teclat.— Passes mol-
tes estones assegut?

—Sec a classe —dic—. I també passo estones a 
l’escriptori de la meva habitació, a la mansarda. 

Mou el cap amb un gest d’assentiment i es gira cap 
a la pantalla de l’ordinador.

—Des d’allà es veuen tots els jardins de darrere del 
seu carrer —li explico.

Llegeix alguna cosa, afua els ulls.
—Ja —diu.
Segueix prement la tecla de la letxa descendent.
Deixo que es posi al corrent de tota la informació. 

S’atura i es gira cap a mi. Mou airmativament el cap, 
parpelleja i m’assenyala les cames.

—Ets alt per l’edat que tens, Oliver, i tens els fèmurs 
llargs. Això implica que la majoria de les cadires no són 
adequades per a tu.

Deixo reposar les mans sobre les cuixes.
—Segurament sovint deus seure amb les espatlles 

caigudes, o potser excessivament reclinat.
Em redreço a la cadira.
—Puja a la llitera i veurem què hi podem fer.
Quan diu que pugi, vol dir que m’hi assegui. M’assec 

a la llitera amb les cames penjant.
—Sap què són els pansexuals? —pregunto amb pre-

caució.
Es queda pensant.
—No, em sembla que no. —Rodeja la llitera ins a 

situar-se darrere meu.— Algú que sent una atracció es-

pecial pel pa i els seus derivats? 
És un acudit.
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Em recorre l’esquena amb els dits, estenent-los com 
les potes d’una aranya, mentre continua parlant.

—Per què ho preguntes?
—Coneix el seu veí, el senyor que viu al número 

quinze? —li pregunto.
—Vols dir el senyor Sheridan?

—És escorxador. Els escorxadors es dediquen a sa-

criicar cavalls.
No diu res. Em frega l’esquena a l’altura aproxima-

da de la sisena vèrtebra.
—Et faria res estirar-te de manera que quedis d’esquena 

a mi, Oliver? Pots posar la cara aquí. — Podria haver dit 
«de panxa a terra» i s’hauria estalviat unes quantes síl·labes.

Assenyala un petit forat, semblant al seient d’un 
vàter, que hi ha en un extrem de la llitera.

—Aquí, Andrew? —pregunto.
Assenteix. M’estiro de panxa a terra i trec el nas pel 

forat.
—Ara abaixaré la llitera, Oliver. —La llitera baixa, 

pren vida durant un breu instant. Em demano si no em 
deu haver mentit amb això que no sap què vol dir la pa-

raula «pansexual».
Em fa un massatge a la zona que rodeja la vuitena 

vèrtebra.
—Conec bé el senyor Sheridan, Oliver. És pintor 

decorador —diu. Ara puja ins al clatell.
—Té ulls i cara d’assassí, Andrew —dic.
La mare diu que si vols recordar el nom d’algú, t’hi 

has de dirigir pel seu nom un mínim de dues vegades 
durant la primera conversa que hi mantinguis.

Només veig un tros diminut de moqueta de color blau 
clar. Penso que podria escopir-hi. O intentar vomitar-hi.
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Exerceix una mica més de pressió sobre el clatell.
—La família que viu al número tretze són zoro... 

—Em quedo sense aire quan em fa un massatge a l’esquena 
com si l’estigués amassant.— Zoroastrians. El zoroastris-

me és una religió de l’antiga Pèrsia, d’una època anterior 
a l’islam. 

No puc evitar gemegar. Espero que no es pensi que 
m’ho passo bé amb el que em fa.

—Estic gairebé segur que són musulmans, Oliver. 
—Em prem el clatell amb més força. Si volgués vomitar, 
ho podria fer.— Molt bé —diu. Una màquina emet un 
xiulet semblant al d’un televisor quan s’apaga—. Et faré 
una ecograia d’ultrasons a l’esquena. —No sé què vol 
dir la paraula «ultrasons». En condicions normals, 
m’anotaria la paraula al palmell de la mà, però en les cir-
cumstàncies actuals em veig obligat a mossegar-me 
l’interior de la galta a manera de recordatori.

—Està una mica fred —diu, i sembla com si trenqués 
ous sobre la meva esquena. No resulta pas desagradable.

Penso en això que m’ha dit de la família del núme-

ro tretze i l’home del número quinze. Penso en la mane-

ra amb què em toca l’esquena, en l’esquelet de mentida 
del racó, i en el que m’ha dit dels fèmurs, que els tinc 
llargs.

Podria vomitar perfectament.
M’estén el gel per la columna i el clatell amb alguna 

cosa que sembla la bola d’un desodorant per a les aixelles. 
Encara no em cal fer servir desodorant. El Chips diu que 
fer servir desodorant és de gai. 

—Vaig vomitar sobre el seu cotxe —li dic. Deixa de 
fregar-me l’esquena amb allò.

—Què?
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Em costa parlar; tinc les galtes comprimides.
—Sobre el capó. Però no va quedar enganxat perquè 

va ploure.
—Que vas vomitar sobre el meu cotxe? —diu. És 

com parlar amb un nen petit. 
—Sí, vaig vomitar sobre el seu cotxe. El groc. 

L’alarma del cotxe havia sonat tota la nit i volia donar-li 
una lliçó.

Em fa l’efecte que vomitaré de veritat. Se’m co-

mença a adormir la cara. Se sent un altre xiulet. Em sem-

bla que ha apagat alguna cosa. Sento com deambula amunt 
i avall. Em sento molt vulnerable. De tant en tant veig 
els seus mocassins. S’atura. Espero que faci o digui al-
guna cosa.

—Ja pots seure, Oliver. Ja estem.

Després, el metge es va mostrar molt amable amb mi. Em 
va explicar que estic molt sa i que tinc l’esquena perfecta. 
Em va regalar un suport lumbar, un coixí amb forma de 
salami, perquè, segons em va dir, vol que a partir d’ara 
siguem amics.

M’amago el suport lumbar sota la camisa abans d’entrar 
a casa.

La mare m’espera asseguda al segon esglaó de 
l’escala.

—Com ha anat?

—Molt bé. Em sento d’allò més relaxat.
Té els cabells a mig eixugar. Les puntes són d’un to 

castany més fosc que les arrels.
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—Fantàstic. Hi tornaràs, doncs?
—No, resulta que només tenia un petit trauma 

infantil; de seguida ho ha esbrinat. Diu que un dels 
meus principals problemes és que no estic prou unit 
amb els meus pares. Que no comparteixen prou coses 
amb mi.

Se’m queda mirant. Porta un polar horrorós de co-

lor morat.
—Què amagues a sota el jersei?
Abaixo la vista ins al pit boterut.
—Un coixí nou.
—Què?

—Per poder dormir de nit. Em costa dormir. I és 
bàsicament per culpa vostra.

—Me’l deixes veure?
—No. T’he mentit. Són revistes porno enrotllades. 
Em mira afuant els ulls.
—Digue’m què amagues sota el jersei, Olly.
És en moments com aquest que m’alegro de ser un 

adolescent.
Adopto la postura dels meus pares pel que fa als 

renecs: sí que «és cosa meva».
—Que et bombin! —baladrejo, passant a corre-

cuita pel costat seu i pujant les escales de tres en tres. 
Gràcies a Déu que tinc bons fèmurs.

Pujo corrent a la meva habitació, m’assec a la taula 
i em poso a escriure un conte:

El nostre sistema solar té nou planetes, i Saturn n’és el 
més gran. Les formes de vida de Saturn són silencioses. 
No els cal tenir boca perquè es comuniquen a través del 
pensament, no de la parla.
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«Em vull quedar a la meva habitació», li diu mental-
ment un jove saturnià a la seva mare.

La seva mare l’entén perfectament. Capta el signiicat 
d’una manera que els monosíl·labs parlats de la Terra 
mai no seran capaços d’expressar. Sap que al seu ill li ve 
de gust estar tot sol una estona, sense que li preguntin 
si es troba bé, sense que es preocupin per ell, sense haver-
li d’anar deixant fullets explicatius per tota la casa.

Em passo la llengua per la petita osca de l’interior 
de la paret bucal. I tot seguit busco a l’enciclopèdia la 
paraula «ultrasò».

La tècnica de l’ultrasò utilitza ones d’alta freqüèn-

cia per estudiar les zones del cos de difícil accés. La tèc-

nica de l’ultrasò es va desenvolupar durant la segona 
guerra mundial per localitzar objectes submergits: càr- 

regues de profunditat, submarins, l’Atlàntida i altres 
coses per l’estil.

La primera cosa que vaig robar mai van ser tres 
lliures i quaranta-cinc penics de la lleixa de la llar de foc, 
durant la festa d’aniversari de l’Ian Grist. Me les vaig 
gastar en pega Copydex.

La segona cosa que vaig robar va ser l’Oxford En-

cyclopaedia del pare. El cas va generar una petita disputa 
entre la mare i el pare, que va dir:

—Sempre la guardo exactament al mateix lloc des-

prés de consultar-la i... mira! No hi és!
L’endemà va anar a comprar dues edicions de tapa 

dura de l’enciclopèdia, una de negra i una de blau marí.
—Té —em va dir—, te n’he comprat una només per 

a tu.
El llibre va caure sobre la taula fent un soroll sord.
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Al cap d’uns mesos, un dia en què la mare no hi era 
perquè havia anat a una conferència, vaig col·locar la ve-

lla enciclopèdia al replà, davant de la meva habitació. Vo-

lia que el pare l’hi trobés. La vaig deixar oberta per les 
pàgines 112-113, on hi ha l’entrada corresponent a «dis-

sonància cognitiva».

La dissonància cognitiva és un concepte proposat pel 
psicòleg Leon Festinger el 1956 que fa referència a la 
seva hipòtesi de consistència cognitiva.

La dissonància cognitiva és un estat d’oposició entre 
cognicions.

Una cognició és, bàsicament, una idea, una creença 
o una actitud.

La teoria de la dissonància cognitiva manté que les cog-

nicions en conlicte actuen com un estímul que empeny 
la ment humana a adquirir o generar noves idees o creen-

ces, o a modiicar les creences existents, amb la inalitat 

de minimitzar la quantitat de dissonància (conlicte) 
entre cognicions.

El pare va llegir l’entrada i després, sense fer cap 
mena de comentari, va tornar a posar el llibre a la meva 
prestatgeria.

En motiu del meu darrer aniversari, el pare em va 
comprar un Collins English Dictionary de butxaca. No-

més podria cabre en una butxaca feta especialment a 
mida.

El Nadal passat, el pare, pensant-se com sempre que 
l’havia encertat amb una mina de regals fàcils i satisfac-
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toris, em va obsequiar amb un Roget’s Thesaurus, un tot- 

xo que destaca al meu arsenal pel seu gruix.
Sempre tinc els meus llibres de consulta a mà quan 

em dedico a observar per la inestra els veïns del carrer.
Ocupo l’habitació de la mansarda d’un ediici que 

és en part propietat dels pares i en part propietat del 
banc.

Vivim cap a la meitat del vessant d’un turó costerut, 
en una casa adossada de tres plantes. La zona es diu 
Mount Pleasant. Els victorians van construir els carrers 
de forma quadriculada, de tal manera que totes les cases 
miren cap a la mateixa direcció i dominen la badia. Els 
pares diuen que tinc una vista fantàstica, però jo no crec 
en els decorats.

Swansea té forma d’amiteatre. L’ajuntament és com 
un personatge que l’han col·locat a primera ila i que llueix 
un barret en forma de torre de rellotge sense cap mena 
gràcia.

Des del seu dormitori a la primera planta, el pare 
gaudeix veient com apareix per darrere del far de Mumbles 
el transbordador que ve de Cork i contemplant després 
com s’endinsa lentament a la badia.

—Vet aquí el Corky —diu, com si presentés el par-
ticipant d’un concurs.

M’agrada mirar les inestres i els jardins de darrere 
de les cases de Grovelands Terrace. Considero que sóc 
un jutge excel·lent de caràcters.

Els membres de la família que viu al número tretze 
encara són seguidors de Zoroastre.

La vella lletja del número catorze és triscaidecafò-

bica. Té por del número tretze.
L’home del número quinze encara és escorxador.
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I després tenim l’Andrew Goddard, al número set-
ze: un excel·lent metge pansexual i, a la vegada, un men-

tider compulsiu.

Diumenge. El pare i jo som a l’abocador, que de fet no és 
sinó un aparcament ple de caixes, màquines trituradores 
i contenidors enormes. El cel és de color gris formigó. Fa 
olor de pòsit de cervesa, vinagre i terra.

M’esbatusso amb les ampolles de vi per fer-les pas-

sar a través del raspall aspre que protegeix l’obertura del 
contenidor de vidre. Es podria dir que és una fossa co-

muna, i que totes les ampolles verdes són jueus. Hi ha 
ampolles marrons, i també ampolles transparents, però 
ni de bon tros són tantes com les ampolles verdes. Amb 
una eiciència digna de la Gestapo, extrec una altra am-

polla verda de la caixa que hem portat de casa.
Tots els cossos es trituraran, es reciclaran i es faran 

servir per construir autopistes.
—Oliver, t’hem de dir una cosa —em diu el pare, 

descarregant el contingut d’una caixa de cartró plena de 
deixalles del jardí dins una màquina de color verd pistatxo.

A diferència del metge, quan el pare utilitza el plu-

ral, l’utilitza correctament, ja que la mare és omnipotent.
—Qui s’ha mort? —pregunto, llançant una ampolla 

de Richebourg com si fos un llançador de pes. 
—No s’ha mort ningú.
—Us divorcieu?
—Oliver.
—La mama està embarassada?
—No, va...
—Sóc adoptat.
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—Oliver! Calla d’una puta vegada, per favor!
No em puc creure que hagi dit això. Em peto de 

riure. S’atabala i es posa vermell, sense acabar de deixar 
anar la pila de suplements del diari del diumenge que té 
a les mans. Continuo rient ins i tot quan la situació ja no 
fa gràcia.

Però el que el pare em diu tot seguit fa que se 
m’acabin de cop les ganes de riure. Res no em podria 
haver preparat per a una cosa així.

—Ta mare i jo hem pres una decisió: necessitem unes 
vacances. Hem fet una reserva per anar-nos-en tots junts 
per Setmana Santa. A Itàlia —diu.



30

x

Abjecte
xx

A la reunió del matí d’abans de les classes, el senyor 

Checker ens ha anunciat que aquests són els mi-

llors anys de la nostra vida. Ha dit que la majoria dels 

nostres records decisius es formaran en els nostres anys 

d’estudiants.

Al inal de la reunió, el senyor Checker ens ha mos-

trat un article de l’Evening Post. I ens ha explicat:

—El beagle de la mare de la Zoe Preece ha derrotat 

vuit mil gossos i s’ha endut el premi al millor gos de la 

mostra canina de Crufts.

El senyor Checker ha fet aixecar la Zoe i tots hem 

aplaudit, l’hem aclamat i hem rigut.

La Zoe no és pas la noia més grassa de l’institut; 

la Martina Freeman és molt més grassa. Si li dius vaca, la 

Martina t’empeny contra la paret i t’agafa pels ous. Per 

això, hem nomenat la Zoe la noia més grassa. Quan li dius 

vaca, s’escapoleix i ho escriu al seu diari. Té els cabells cas-

tanys i els duu tallats com un nen, a més té una pell excel·lent, 

del color de la llet sencera. I sempre té els llavis humits.
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La millor manera d’assetjar algú és la tòpica. El meu 
amic Chips és un assetjador tòpic.

Tothom sap que l’últim dia de classe abans de vacances, 
encara que siguin les de meitat de curs, les regles no existeixen.

El camí que duu ins a l’estany de l’institut passa 
entremig d’una bardissa coberta d’arbres malalts, ortigues 
i pilotes de futbol rebentades. 

El Chips adopta el trot pompós de l’entrenador de 
gossos de Cruft mentre guia la Zoe pel camí, vessant de 
tant en tant el contingut del seu estoig, com si fossin lla-

minadures per a gossos.
—Així m’agrada, noia! —diu el Chips, llançant per 

sobre el cap el retolador luorescent de la Zoe.
El Chips porta els cabells tallats al dos, la qual cosa 

permet veure-li a la perfecció el contorn del crani, tot 
arrugat i ple de protuberàncies.

La Jordana, l’Abby i jo cobrim la rereguarda i con-

templem el cul de la Zoe cada vegada que s’acota per 
recollir el seu material. Porta pantalons.

—Vinga, noia —l’anima el Chips, llançant una goma 
d’esborrar Niceday que rebota a terra i s’allunya de l’abast 
de la Zoe.

La Zoe s’acota i crida:
—Ja n’hi ha prou!
A les víctimes els manca creativitat.
Un escaire cau amb estrèpit sobre les llambordes 

del terra. Em ixo que la suor ha fet tornar transparent la 
pell lletosa de la Zoe que li surt per sota la camisa.

—Vinga, vaca, que ja acabem. —El Chips deixa cau-

re una capsa de llapis de colors de l’estoig.
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Arribem a l’estany petit de l’institut. És ple d’algues 
verdes. Una pilota de tenis, coberta de molsa però ben 
lluminosa, brilla sota la superfície com una escopinada. 
El terra que rodeja l’estany és de llambordes; el bardissam 
l’envaeix pertot arreu, amb prou feines deixa espai per 
caminar-hi al voltant. El Chips es planta en un extrem, 
amb la boca mig oberta i la llengua d’un color vermell 
intens. Albiro la petita taca fosca, com una esgarrapada 
que gairebé ha cicatritzat, al seu llavi superior. La Zoe 
aferra el material recuperat amb la mà esquerra contra el 
pit. Estén el braç dret en veure que el Chips fa balancejar 
l’estoig sobre l’aigua.

—Torna-me’l! —crida.
—Així m’agrada, noia. Ara gira’t d’esquena.
L’assetjament es basa en la solidaritat.
No sé qui de nosaltres és el primer que acosta la mà 

a l’esquena de la Zoe —tots en som capaços—, però quan 
algú es compromet, la resta l’ha de seguir: una regla bà-

sica de l’assetjament.
Noto el peril del tirant dels sostenidors de la Zoe i 

la calor que desprèn la seva pell quan l’empenyo 
—l’empenyem— amb les mans. Cau, no pas de la manera 
tradicional, fent planxa, sinó amb un peu estirat, com si les 
algues la poguessin agafar. La Reebok del peu dret localit-
za el fons de l’estany, que no fa més d’un pam de profun-

ditat. Per un instant m’imagino que aguantarà l’equilibri, 
com una ballarina grassa que se sosté sobre una sola cama, 
però el peu li rellisca sota el seu pes i la Zoe cau de cul a les 
aigües poc profundes i viscoses. El regle, la goma d’esborrar, 
els bolígrafs i els llapis loten sobre l’espessa capa d’algues.

Ens sentim orgullosos del que hem fet: quan veiem 
que la Zoe esclata en plors, que té la camisa esquitxada 
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de verd i que el seu material es va enfonsant lentament, 
sabem que aquest serà un d’aquells records lúcids de jo-

ventut sobre els quals ens ha parlat el senyor Checker a 
la reunió d’aquest matí.


