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"Senyor jutge, que ningú no culpi ningú ..."  

El detall, genial, quan el descobreixin.  

Ha estat la seva culpa, ho demanava a crits 

cada vegada que m'ha menyspreat, cada vegada que 

m'ha humiliat, cada vegada que els seus ulls m'han 

foradat, cada vegada que ha renyit els nens, cada 

vegada que ha fet que fossin les nenes les que 

llevessin taula, cada vegada que ha marcat el seu 

territori com les hienes i com les puputs, cada vegada 

que, en parlar-te, la pudor del seu alè rematava el 

fàstic de sentir la seva saliva en boletes, cada vegada 

que s'ha negat a anar al bany, cada vegada que m'ha 

mossegat.  

"... de la meva mort ..."  

Ja està, què bé!  

Després diuen, però el pitjor de tot és la 

ignorància. Com és possible que ningú no l’hagi trobat 

a faltar? Ja fa tres dies. 

I jo no podia més. M'he esforçat molt. He 

netejat totes les empremtes. No he deixat cap rastre. 

Ningú no sap del meu rancor. Ni de les meves ganes 
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de fer-lo desaparèixer. Hi ha dimonis que mereixen 

ser aixafats. 

Però ningú no en diu res.  

Serà que ningú no trobarà a faltar les seves 

bregues, els seus menyspreus, la seva altivesa, la 

seva barra/desvergonyiment?  

"... perquè jo he tingut a les meves mans el meu destí ..."  

Ningú no ho dubta. Calia fer-ho. Ningú no li plora. 

Seria obscè. 

Però tots aquí el volíem igual: gens.  

Disciplina, en dèiem. Ja. Dictadura. Estupre. 

Nepotisme. Sang de rata.  

Per les seves peülles han passat les nostres 

robes i les nostres llàgrimes. Les seves urpes s'han 

clavat en els nostres braços i els nostres peus. Les 

seves puces ens han infestat. Les seves males puces.  

"... i cap collar no ha estat per a mi de càstig."  

No va permetre mai un gest d'amor. Ni una abraçada 

després de les caigudes. Ni un mocador per ocultar la 
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tos.  

A casa mai s'ha utilitzat el sofà sinó com 

una altra de les cadires. El repòs, la pau, el silenci ... 

entelèquia. Desiderata. Capritxos.  

El seu ordre. L'equilibri que ha imposat a 

tots damunt el tall de les fulles d'afaitar. El doble tall 

del seu cor.  

 "Que ningú no culpi ningú ..."  

Hem d'aprendre a viure de bell nou. Tornar a 

començar com si no hagués estat veritat el dolor que 

ens causava a tots. Recuperar l'afecte que ens tenim 

encara que avui ningú no s'ho cregui.  

Pot haver estat qualsevol. Tots hem desitjat 

la seva mort gairebé cada dia.  

Calladets estem millor.  

"... perquè jo he tingut a les mans la meva vida ..."  

En aquesta casa hem procurat no fer soroll fent 

l’escurada durant les seves migdiades. En aquesta 
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casa ens hem menjat les burilles quan va decidir que 

no podíem fumar.  

Hem tornat a casa dels passejos 

acompanyats abans de les deu, fins i tot després de 

complir els vint.  

Hem vestit amb la grandària dels escots i 

les faldilles que ell va estimar adients al nostre clan.  

En aquesta casa hem viatjat, com a màxim, al metge 

i a l'escola i a l'Església.  

Hem llegit el que quedava entre els tatxons 

que va esborrallar amb aquell odiós retolador negre 

indeleble.  

Hem semblat clons, sent tan diferents, que 

ningú no ens reconeix els trets comuns de la sang. 

Hem estudiat lleis per seguir la casta familiar. Hem 

buscat les nostres parelles entre la selecta estirp dels 

seus iguals. Hem votat sense saber quina papereta 

havia ficat en els nostres sobres blanc i salmó.  

"... i l’he regalat al món ..."  

Mai no he sabut com dissimular la tristesa. 
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Quan en l'internat organitzaven excursions, 

sabia que jo no hi podria anar. Quan quedaven per 

anar a caçar granotes, calia escapar-se’n durant la 

migdiada. Quan vaig voler anar al partit, vaig haver 

de justificar els meus estranys inicis cantant davant la 

creu dels caiguts de la plaça. O les fotos amb la 

camisa blava i el braç en alt.  

I amb mi, la família sencera, encara que 

alguns han estimat convenient seguir al peu del canó. 

En el congost de les seves idees pelegrines. En 

l'abisme de la seva talaia davant la gent normal. En 

els lladrucs de les seves arengues i reprimendes. En 

la seva Fundació per les Idees i la Justícia (tres 

paraules que en la seva cosmologia s'assemblen a les 

lluites dels troians des del gran cavall i de Sísif amb la 

seva roca).  

"... perquè sigui llavor de zitzània."  

No ens atrevíem a parlar perquè sempre apareixia al 

darrere quan dèiem el que pensàvem. Els premis i els 

càstigs han estat sempre tan aleatoris que ni enveja 

ens hem tingut entre nosaltres. No parlarem de 

compartir, perquè vam haver de donar compte de 
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cada despesa, de cada pèrdua, de cada 

deteriorament.  

No parlarem de tolerar, perquè de vegades 

els càstigs van ser per als espectadors inerts. Ni de 

complicitat, perquè "on dos o més s'ajuntin en el meu 

nom" la seva ira i la seva fusta van crear distància i 

rancor.  

"... Jo sóc responsable ..."  

Ell s’ho ha buscat.  

"... d'aquesta mort ..."  

La sang d'aquest "xai pasqual", redemptor de influxos 

nefands, "paraula" de llei i llei d'opressió, ha estat 

vessada per la salvació d'aquests que ara juguen al 

jardí.  

"... i, que Déu em perdoni, ..."  

Algú havia de fer-ho. D’aturar-lo. De cobrir amb anys 

i amb cendra els seus excessos. Em vaig oferir als 

jutges i ara reclamo la meva victòria.  

"... de les que en queden."  
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He dit ja que li he agafat gust a la justícia presa per la 

meva mà, a la venjança i la redistribució dels béns 

terrenals entre els fills de la tenebra?  

 

TO BE CONTINUED… 

 

 

 

 

 

 


