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Decididament, sóc un desgraciat.No de
professió,no. De professió sóc yuppie, o alt
executiu d'unagran empresataulellera si ho
voleu més fii.cil. Pero, al marge d'aixo, sóc
desgraciat,molt desgraciat.
EIs dies de cada dia m'ocupe de controlar unapart de les exportacionsde l'empresa,
exactament les comandes que s'adrecen a
Florida, a Tailandia i a Vietnam. Res especial, així a simple vista. Un treball con milers
d'altres. Pero amb un detall que el fa
especialmentdelicat: quan són les dotze del
migdia a Miami són les dotze de la nit a
Bangkok i a Hanoi. Aixo significa que quan
a Tailandia o Vietnam inicien la jornada, ací
a la Vila totjust són les duesde la matinada.
I quan l'acaben,o siga a les duesdel migdia
d'ací,quina casualitat,és l'hora de comen~ar
a treballar a Florida. I d'una manerao d'una
altra el meu telefon mobil no para de sonar.
Que si envia'm una partida de tal i tal taulell,
qu~ si anu1.1a-me'n
una altra, que si en lloc
de tal em posesqual. I així de dia i de nit. O
siga, dit cIar i ras: que no puc dormir a cap
hora. Ni dissabtesni diumenges,tan soIs.la
s'encarreguen d'aixo els meus clients
musulmans i jueus, ja, que mira qui els
manaria fer festa divendres i dissabte i no
diumenge com tothom!
Pero no és aquesta,en realitat, la mella
tragedia.De fet, sócun yuppie moderni estic
preparatper enfrontar qualsevol avinentesa.
Pero cIar, almenys una setmana a l'any
(l'empresa no pot prescindir de mi més
temps) necessitefer vacances.I aleshores
no parede dormir. Dies i dies dormint, sense
menjar,sensebeure,sense...bé,jam'enteneu
el que vull dir!.
Enguany, havia agafat la setmana de
vacancesamb més deler que mai. Ha sigut
unany especialmentdur. Vinga sonara totes
horesel telefon. I vinga un cafe darrered'un
altre. En atenció a l'especial duresade l'any,
el cap de producció va deixar-me anar
divendres a migdia en lloc de dilluns. Tenia
dos dies i mig per dormir. Quin luxe, senyor,
quin luxe!
Ni tan soIsvaig dinar, el divendres.Vaig
anardirecte alllit. Les parpellesvan cloure's
soles, sensecap indicació. I vaig comen~ar
a esbufegar de gust. Lentament, una boira
narcotitzants'apoderade mi i m'anaconduint
a una foscor plaent. Una foscor que va

esclatar en mil fragments a causa d'un
pogut sorgir de la bocad'un llop a qui estaren
estrepit infernal, una mella de tro que
torturant saltvatgement,va descompondre'm
haguera anat a petar tot just al ca~ar del
les entranyes.No era un llop, pero, era un
meu llit. Vaig romandreun instantestabornit, veí amorrat al karaoke intentant destrossar
pero de sobte vaig caure en el detall: era la
una canyó de Los Panchos.La seuasort fou
mascletll que anunciaval'inici de les festes. que no l'escoltaral'autor.Divendres,la penya
Durant tota la vesprada, no van deixar
deIsmeusafanyshavia organitzat,en recomd'espetegar coets i més coets que em
pensaa la seuafavorable actitud alllarg de
rebentavenles orelles. I a la nit, una berbena totes les festes, un acte en honor de tan
va amenitzar-mel'insomni fins les set de la
pacient veInat, a qui només la bona fortuna
matinada. I, aleshores, tomem-hi amb les havia pogut col.locar en el seucarní. Estava
coets!
convidat, pero no vaig baixar. la desesperat,
A mitja vesprada del disssabte, vaig
vaig posar-mealllit. havia acabatd'adormiragafarnovamentel son,pero em despertala
me, quan el meu cap d'escalas'oferí per recarcassaque anunciavaque anavena traure citar a plens pulmons un poema, segonsva
el bou. Tant de coet comen~avaa crear-me dir, de Gustavo Adolfo Machado, que duia
psicosis i ja tancava els ulls pendent del
per títol Verdeque te quiero verde. Fou temoment en que una nova explosió havia de rrible. En la vida havia escoltat ningú
sobresaltar-me.No vaig reprendreel sonfins
acarnissar-seaixí amb cap poema. Si Fedeles quatre de la matinada. Pero la joia em rico García Bécquer,autor real, com sabreu,
dura poc: a les set del matí, uns dol~ainers del poema, hagueraalyat el cap... No cal dir
(no sé si de Tales) em saludavenel nou dia.
que la magnitud de la catastrofe va fer-me
Vaig passar-me el diumenge aguaitant el
desistir definitivament. La vesprada de
balcó per veure si cessaval'enrenou de la
dissabtevaig dir prou. Vaig agafarun sacde
penya que hi havia als baixos de casa. No
dormir i vaig recercar en un bagul antic les
va cessar.En arribar les deu vaig conciliar
claus de l'alqueria. Estava abandonada i
el son ~b esperan~a:havia sentit comen- seguramentplena de rates,pero almenys,tot
tar als membres de la penya que la nit de i que només cinc-cents metres, estava fora
diumengeespresentavatranquil.la. A la una del poble. Des del seu emparrat s'albiraven
del matí, la veu escridassantd'un travestit
els estels enrnig del silenci. Vaig contemesquin~avala fosca demanant"guerra pa mi
plar el crepuscle i vaig tancar els ulls. El
cuerpo". Guerra?La bomba d'Hiroshima li
trepitjar de les cursesqueentaulavenlesrates
haguerafet esclatar a un lloc que em calle!
deixa ben aviat de molestar-me. Pero, que
L'enuig i el desfici em desvetllaren sense penseu? Que vaig dormir? Doncs no. No
remei fins la matinada següent.I qui direu
havia previst que aquella nit, tot just aquella
que passaaleshores?EIs dol~ainers?Doncs, nit, era la nit deIs barris i tota la periferia
no. Aquell matí em donaren els bons dies estavacol.lapsadade berbenes.
una bandade tambors i de bombos vinguda
la només tenia el diumenge, així que, a
expressament de l'estranger per fer un
punt d'infart, vaig decidir anar-me'n a un
passacarreraquell matí. No em negareuque poble veí i hostatjar-mea un hotel.Ales vuit,
no eratot un detall per part seuahaver inclos ja estava gitat. A les vuit i cinc, dormia. A
el meu dórnicili en tan memorable ruta.
les dotze i mitja, el director de l'hotel entra a
Dilluns fou la xulla; dimarts, un grup de dir-me que amb el roncar que, erroniament,
rok radikal que feia una música semblant a m'atribuIa, no hi havia qui dormira en tot
l'enrenou de la carretera general un dia
l'hotel. Que si m'havia proposat arruInar-lo,
d'operació retorn; dimecres, a que no
anava llest. Va fer-me fora empijamat i tot.
endevineu?Doncs, sí, el bou. Dijous, segons Vaig passarla nit a la serena.A les vuit del
el programa, no hi havia res. Bé, teatre matí de dilluns, quan havia resolt suIcidarvalencia, pero a la pla~aMajor. Aquesta era me, va sonar el telefon mobil:
la nit, sens dubte. Vaig embolcallar-me en
-Bangkok. lo serXim Pom,de Bangkok.
elllen~ol i vaig tancarels ulls. Tot semblava Buen dia...
placid i tranquil. Fins que un crit espasmodic,
una mella d'udol infrahuma que noméshavia
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