
Vuit apunts per a una pregunta amb moltes respostes

REVISTA �NARRATIVA

ins la seguretat irracional dels
somnis, el Martí Joan i Pi hauria
jurat que aquell matí era de di-
umenge. El despertador, per

tant, s’equivocava. Quan per fi va distingir
les intermitències, regulars i reiterades, el so
ja era mort. El Martí es va girar, neguitós per-
què el llit era buit i content perquè no s’ha-
via de llevar. La porta del dormitori es va
obrir un pam per deixar entrar un braç de
sol blanc i la veu cristal·lina de la Iselde:

–Et demanen al telèfon, Tí –i després, en
un to entre divertit i sarcàstic, va afegir: és
el teu amic Reiner.

El Martí va mormolar «bondia» amb un
somriure enamorat i «quepesat» entre dos
badalls, i es va posar uns calçotets fent
gimnàstica de mandres. La saleta era plena
d’un ressol abrilenc rotundament medi-
terrani i d’una olor dolça i espessa que el
Martí va agrair a la Iselde amb una mirada
que també somreia. Quan va dir «hola» pel
microtelèfon, algú, des d’una cabina a la
Rambla dels Caputxins, va amollar un sos-
pir somort de satisfacció.

–Sóc el Reiner Mim, Martí. T’he tret del
llit?

Les Rambles, la dels Caputxins i les altres
totes, eren simplement diumenge: rius de
gent que passejava tranquil·lament (al-
menys la immensa majoria) en mil di-
reccions diverses i canviants. Ram-
bles plenes de faldilles acabades
de planxar i de jaquetes es-
port penjades a l’espatlla.
Plenes de braços que
empenyien cotxets in-
fantils i de mans que
sostenien paquets de
pastisseria. Rambles
cosmopolites: un
bon mostrari in-
doeuropeu i cen-
treafricà, uns
quants carrells
de turidivises
europees i
aquells perso-
natges caracte-
rístics de la li-
teratura post-
moderna que
et venen el que
sigui per vint
duros i et foten
la cartera/bossa
si bades dos se-
gons, sense els
quals les Ram-
bles, per a bé i
per a mal, no se-
rien les Rambles.
Probablement per-
què, fet i fet, són ells
qui majorment n’ha-
biten els budells.

Algú amb prou mè-
rits per ser considerat del
lloc, era ara inclinat vora un
aparell telefònic per a minusvà-
lids. Duia els cabells, d’un ros cen-
drós, tallats molt curts, i la posa li res-
saltava el gep. Tenia una maleta bo-
tida entre les cames i una cadira ple-
gable de fusta recolzada a la maleta. Era
súbdit alemany i es deia Reiner Ludwig
Frenzberg, però a Barcelona i especialment
a les Rambles tothom li deia Reiner Mim. Ac-
tualment, s’hostatjava en un apartament
d’una pensió del carrer Nou de Sant Fran-
cesc, un dels pocs viaranys que es pot me-
rèixer el nom dins el laberint suburbial de

sota la plaça Reial. El que definitivament no
es mereixia el nom d’apartament era l’ha-
bitacle: una habitació de vint-i-cinc metres
quadrats amb un fogó elèctric per cuina i un

plat de dutxa sense porta.
Tot i que mentre parlava somreia ob-

sequiós al telèfon i gesticulava amb la mà
lliure com si fos napolità, quan va penjar va

quedar desinflat. S’apuntalava amb el ma-
luc a la paret niquelada de la cabina i, d’un
paquet rebregat, en va treure un cigarret sen-
se filtre, rebregat a la meitat igual com ell. El
va encendre i es va girar per agafar la ma-
leta. La roda davantera d’un cotxet va topar
contra el seu peu, i la burgesa jove que el
conduïa el va sentenciar a mort amb una
sola mirada. Aleshores una àvia carregada
de bosses amb una bufanda verda, una fal-
dilla jaspiada i mitges gruixudes color ma-
duixa, li va fer avinent que volia utilitzar el
telèfon i que no el podia abastar (ella i el seu
equipatge) si ell i els seus trastos no s’apar-
taven del mig.

–Oi que encara va bé? –li va preguntar
l’anciana ramblera fent-li l’ullet i engrapant

l’aparell com si fos comestible.
El Reiner va somriu-

re amb aire còmplice i
un gest que li allar-

gava el mentó i va
recollir les andrò-
mines per fer via

en direcció mar. L’à-
via també vol trucar

d’estraperlo, es va dir.
Era magnífic trobar una

cabina que funcionés
i n d e fi n i d a m e n t

amb una sola mo-
neda, per xica que
fos. Llàstima que
la fortuna no so-
lia durar gaire.
Abans, quan en
trobava una,
sempre telefona-
va a Ginebra.

Hi havia
molta gent, mol-

tíssima. El Reiner,
la cadira plegable i

la maleta prenyada,
d’alguna pell color

brut tan resistent com
vella, topaven contí-
nuament contra tot-
hom. Gent de di-
umenge: milionaris i
prostitutes dels tres se-
xes, comerciants i ope-
raris i treballadors de
tota espècie i homes i
dones de casa... però
de diumenge. A més a
més de l’inevitable for-
miguer d’espavilats de
tots els rams, barcelo-
nins o visitants, que els
diumenges també treba-
llen. I nens. Un formi-
guer de nens endiumen-
jats que passejaven dins
els cotxets o escapats de la

mà dels pares per xocar
contra el Reiner i els emba-

lums del Reiner, i exigirien el
biberó o un refresc televisiu a

l’hora del vermut. El Reiner no
feia mai el vermut. Ni tenia ningú a

qui exigir el biberó. De sobte, com si caigués
d’aquells núvols albins i alegres que ador-
naven el cel, es va donar que caminava en
direcció a Colom.

D Actuació de gala
Per Jordi Cussà

Vet aquí la història d’un triangle que sempre pivota sobre
dos angles. L’atmosfera del centre de Barcelona ens mostra per
un costat un cor de personatges arran de terra, i per l’altre les
evolucions en profunditat dels protagonistes

1. EL DIUMENGE
ES DESVETLLA

«–Et demanen al telèfon, Tí – i

després, en un to entre divertit i

sarcàstic, va afegir-: és el teu

amic Reiner»
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