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Te amb pastes?... Calfreds a la nuca, immers en un 

relat d’Ambrose Bierce. Com se li acut d’oferir-nos un 

te en aquestes circumstàncies? Poe s’adiu més amb la 

situació... Què té més?, per què em capfico amb 

bajanades? Una copa de conyac és el que necessito! 

Maleïda canalla! No he entès mai aquesta obsessió 

per aparentar aires britànics; deuen ser bestieses de 

nous rics... El Gènesi… que potser sóc el guardià de 

mon germà? Sento les riallades estridents de 

Mephisto. Reunions i secrets familiars d’Agatha 

Christie. No sé com hem permès que anessin a jugar 

a les golfes, amb el jardí que hi ha, ple de fonts i 

d’amagatalls… Tinc la boca seca... Penso en la fulla 

afilada i resplendent de la navalla penetrant la carn; 

visió nublada i mirada fixa; aquell fotograma del 

Chien andalou no m’abandona. Els jardins també 

amaguen perills. De tant fer veure que aquí no passa 

res, ens hem distret i se l’han trobat allà, immòbil, 

polsegós i amb aquells ulls com de vidre que em fiten, 

em retraten i em jutgen. Els morts sempre haurien de 

tenir els ulls clucs, per això són morts. Vaig a servir-

me un conyac jo mateix; tant se me’n dóna si no ho 

troben de bona educació, aquests polls reviscolats! En 

qualsevol moment entrarà l’Hércule Poirot amb aquell 
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bigotet decimonònic. M’he de tranquil·litzar… Ells no 

s’immuten gens; Camilleri vindrà amb el comissari 

Montalbano. Ens faran preguntes. La Sicília de 

Sciascia; la famiglia no se la pot trair, i amb il capo, 

sempre bacio la mano, com a la pel·lícula. M’he de 

treure de sobre aquest neguit absurd. La casa és un 

casalot de novel.la gòtica; és el motel de Norman 

Bates disfressat de mansió luxosa, amb quadres 

d’avantpassats que no són ningú. Els morts no poden 

mirar i, no obstant, no oblido aquella espiral que es 

formà a les seves ninetes inerts mentre la vida se li 

escapava perquè nosaltres (jo) l’hi llevàvem: 

m’observava, m’escrutava, m’hipnotitzava… El cel i 

l’infern de Dante, l’escala tortuosa que comunica amb 

la mort. Cristall de Murano als sostres, carn en 

descomposició… I els hem dit que s’ho han imaginat, 

com si les criatures fossin idiotes... Lovecraft, potser? 

Quin conyac més fastigós! –brandy, en diuen ells; són 

rucs de mena!-. El braç musculós de Caïm i la seva 

mà poderosa subjectant amb ira el coll d’Abel, que 

implora, despullat de tot, els dits implorants, amb la 

mirada suplicant i atemorida. Però me l’he de beure… 

m’anestesiarà. No m’agrada el Barroc, odio Rubens i 

l’escola flamenca. Quina calor que fa… em roda el 
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cap. Per què va haver de dir que no ho faria? Si 

hagués callat, no ens trobaríem així en aquests 

moments: ell, mort, amb la mirada clavada en el no-

res i jo, sentint com la buidor dels seus ulls 

esbatanats s’omple de retrets, de ressentiment post-

mortem. Tinc por i no em sento culpable, no me’n vull 

sentir! La culpa no és més que el producte de 

l’educació judeocristiana –m’ho repetiré 

constantment-. Estic bevent massa i em miren 

malament. Em tremolen les cames, em tremolen les 

mans.  Jo no sóc Raskòlnikov. El càstig és una 

entelèquia. Les parpelles també li tremolaven, 

l’espiral de la pupil·la girava com una sínia de fireta. 

L’espiral: el principi i la fi. La fi de l’escala, l’infern és 

a dalt. És la quarta copa de conyac… Ells mantenen la 

serenitat i els nens juguen al jardí. L’infern també és 

a baix. Si no hagués dit que no, ara seria aquí, rient i 

bevent entre nosaltres, continuant la macabra 

comèdia de situació que ens hem inventat entre tots 

plegats. Qui és el príncep de les tenebres? De què 

riuen, ara?... El príncep de Maquiavel és irreal… 

Serem encara més rics: milionaris de château al 

Loira, de casino a Las Vegas i de camp de golf a 

Escòcia. Jung estava completament equivocat. 
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Fàstic!, tinc basques. Em vaig a remullar una mica la 

cara, crec que ja he begut prou. Rubens, Tiziano… 

vull vomitar. Els escrúpols no serveixen de res; de 

què li han servit a ell? M’asseuré una estona. El 

temps i l’espai també són una entelèquia, com la vida 

i la mort. Li va sortir la vena moralista, i amb el poder 

no t’hi pots enfrontar mai. Oníric! O-ní-ric: m’agrada 

el so d’aquesta paraula. Si comences, ja no et pots 

aturar mai... Per què xiscla tant, aquesta canalla? Em 

prendré una pastilla per dormir. Els paradisos 

artificials de Baudelaire, no me’l vaig poder acabar… 

Quin fred, de sobte…  Que es podreixi a l’infern! Ara 

ja sé que la seva mirada em traspassarà l’estómac i 

em devorarà les entranyes. Vade retro! Jo no sóc 

Raskòlnikov… 

 

 


