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PRÒLEG

Desconstruint els nostres primers ensenyaments  
sobre projectació artística

El primer curs de projectes d’un grau en art és un moment crucial 
en la formació. El nostre curs pretén aportar mètodes, processos i 
recursos que permetin fomentar actituds i canalitzar les aptituds 
necessàries per a generar, articular, desenvolupar i avaluar projec-
tes d’art, però l’única manera d’assumir-los és posant-los a prova, 
desplegant la nostra pròpia pràctica. El repte rau a ser capaços 
d’emprendre la realització de projectes personals sense que aquests 
mètodes, processos i recursos acabin constrenyent la nostra pròpia 
creativitat. I és justament per aquest motiu que hem introduït els 
cinc relats que venen a continuació, amb la finalitat de suggerir —
mitjançant uns personatges de ficció— la importància en el procés 
creatiu de tot allò que no pot explicar-se amb una didàctica concre-
ta, és a dir, amb l’objectiu de subratllar la importància central que 
tenen, en la creació artística, las relacionis afectives que establim 
amb les persones, objectes, espais, materials, situacions, accions, 
creences, llenguatges, mitjans i signes. 

Els cinc relats, de cinc parts cadascun, pretenen, doncs, estimular 
la connexió de cada lector amb els seus propis impulsos creatius 
aportant, en cadascuna de les trames, elements suggeridors sobre 
la influència de l’educació, la societat, el subjecte, l’ésser, el saber i 
sobre les diferents maneres de conèixer. Com observaràs, no hem 
optat per suggerir si no per provocar. Hem fugit de l’exemplificació 
i hem donat regna solta a la transgressió de les convencions que 
imperen en qualsevol forma d’academicisme, tot això amb la fina-
litat d’estimular el vostre distanciament crític pel que fa a aquests 
primers ensenyaments sobre projectació artística que us oferim en 
aquest curs.
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ESTRUCTURA

Els textos que podreu llegir a continuació han estat escrits com un complement peda-
gògic per a l’assignatura de Projecte I del grau d’Arts de la UOC. Es tracta de cinc textos 
en els quals s’elaboren relats al voltant dels cinc conceptes següents: llavor, camí, sím-
bol, encanteri i mirall. El conjunt de textos suggereix una estructura fractal, de manera 
que cadascun dels cinc relats consta al seu torn de cinc parts i cadascuna de les parts es 
relaciona amb la resta dels cinc conceptes.

Esquema estructural dels relatss

llavor

mirall

encanteri símbol

camí

llavor

llavor

mirall

encanteri símbol
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encanteri

llavor

mirall

encanteri símbol

camí

símbol
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mirall

encanteri símbol

camí

mirall
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mirall

encanteri símbol

camí
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Constel·lació relacional dels personatges

El Senyor

?

Bessona Figueroa

LL

Pepita

Tú

Sara

?

Jardiner

Solterassa Figueroa

RL

?

Aurelio

La petita morta

Jo
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Llavor - Llavor

Surto de la papereria on acabo de recollir les fotocòpies que has encarregat aquest matí. 
Abans de girar a la cantonada, just davant d’allò que vas anomenar «l’esquelet» arriba 
fins als meus nassos la intensa olor a tintoreria. El teu esquelet per a mi no és més que el 
quadre d’una vella bicicleta de cursa que fa segles que s’oxida encadenada al pal de la 
llum, però en la nostra primera cita, la setmana passada, el vas mirar amb aprensió i el 
vas anomenar així. Falten amb prou feines cinc minuts per a les vuit i estic a punt de 
trobar-te per segona vegada en la vida. Ja al carrer del Convent m’alegro de veure’t gai-
rebé encapçalant la cua de gent que es forma a última hora per recollir els vestits i peces 
dels diumenges. Avances absorta cap a la porta mirant un arbre que hi ha a l’altra banda 
del carrer, al parc. M’aturo al teu costat i tu, sense treure’t els auriculars ni les ulleres de 
sol, em mostres un pot de vidre amb tapa metàl·lica de rosca. Mentre inspecciono el que 
queda de l’etiqueta blanca, groga i blava, la cua avança una mica i la senyora de darrere 
ens fa un gest amb impaciència indicant que estan a punt de tancar i que no és moment 
de distreure’s. Avancem i ens parem just al graó de l’entrada. Et treus les ulleres, recolzes 
l’espatlla al meu pit i jo, per sostenir-te, recolzo l’esquena al marc de la porta. La senyora 
de darrere em renya una altra vegada tocant-me el colze amb la clau del seu cotxe, ad-
vertint-me que m’estic tacant la camisa amb greix de la persiana de la tintoreria. Em giro 
un moment per agrair el seu advertiment, però ella solament repeteix el primer gest 
indicant que miri endavant, i veig que ja toca que ens atenguin. Aquí dins, l’olor i la calor 
són asfixiants. El noi que ens precedeix a la cua s’apropa tímidament al mostrador, salu-
da l’encarregada suosa i aquesta li demana el comprovant. El noi l’hi dona allargant el 
braç per sobre d’un petit ventilador que no dona l’abast i l’encarregada trepitja el pedal 
amb el qual engega el carrusel mentre llegeix el nom del comprovant en veu alta, amb el 
seu peculiar accent oriental. Deixa anar el pedal i el torna a trepitjar breument amb mol-
ta traça, un parell de vegades, fins que recupera les peces del noi. Les hi passa, perfecta-
ment planxades i enfundades en plàstic transparent, penjades als seus penjadors de fil-

LLAVOR - LLAVOR
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ferro que porten enfilada una nota amb la paraula «pagat», escrita a mà. Ell les recull i 
amb prou feines s’acomiada mentre l’encarregada ja ens mira i ens demana el compro-
vant. En comptes d’això, li passes el pot de maionesa buit i li demanes per favor si ens el 
podria omplir amb tricloroetilè. Sense perdre ni un segon, l’encarregada es gira, s’endin-
sa a la rebotiga i torna immediatament amb el pot ple d’aquest dissolvent líquid incolor. 
Et cobra el mateix que l’altra vegada i jo guardo el canvi del teu bitllet de cinc per recupe-
rar el que he pagat de les teves fotocòpies mentre reps el pot de vidre i enrosques per 
precaució la tapa metàl·lica blava amb lletres blanques. Ens obrim pas entre els últims 
clients que esperen el torn a la cua i en sortir de la tintoreria em passes el pot, tornes a 
posar-te les ulleres de sol, creues el carrer i et pares al parc, de puntetes, sota aquest ar-
bre que tant miraves mentre feies cua. Allargues el braç fins que els dits abasten una 
beina que conté cinc d’aquestes llavors que semblen fesols d’un color vermell coral in-
tens. Seguim pel carrer del Convent fins a l’avinguda principal. De la beina que portes a 
la mà es desprèn una de les llavors amb tan mala sort que, quan per cortesia m’ajupo per 
recollir-la, veig com rebota a la vorera i se m’escapa entre les sabates per a perdre’s defi-
nitivament en la foscor de l’embornal. Ajupit davant teu, amb les dues mans ocupades, 
alço la mirada i veig com encongeixes les espatlles llevant importància a la meva falta de 
perícia. Seguim el nostre camí cap a casa de la teva tia. El pesant portal va obrint-se quan 
arribem. La senyora Pepita està sortint, somrient, amb un pastís acabat de fer, encara al 
motlle cobert amb un plat. No va molt arreglada, però és especialment atractiva i jovial 
per ser una dona que voreja setanta anys. Ens dona la benvinguda amablement i es dis-
culpa dient hola i adéu, que arriba tard al sopar a casa de la seva cosina Sara. La teva tia 
Pepita és una dona menudeta, que es manté esvelta i camina lleugera amb l’esquena 
dreta com una ballarina de ballet. Abans de desaparèixer caminant entre la gent que 
transita per l’avinguda, on els comerços van tancant ja totes les seves persianes, la se-
nyora Pepita ens convida, ràpida com una metralladora, a passar, a servir-nos arròs amb 
pollastre de la cassola que hi ha damunt dels fogons, si tenim més gana, a menjar pa 
amb melmelades que hi ha al refrigerador. Entres com si fossis a casa teva i jo et seguei-
xo amb prudència, capcot sense atrevir-me a mirar els detalls d’aquesta casa noble. A 
l’àmplia cuina, al costat del rebost, un vell calaix de fusta conté pots de vidre buits que la 
senyora Pepita reutilitza per a omplir amb els seus guisats, melmelades i conserves. 
Sona una cúmbia. Et pregunto per què la teva tia deixa engegada la ràdio quan surt i em 
respons que diu que per espantar els lladres. Et miro amb picardia simulada i te m’apro-
po com si et convidés a ballar, però deixes damunt la taula de la cuina la beina que has 
collit d’aquell arbre, apropes la mà perquè et doni el pot de tricloroetilè i em preguntes 
si vull veure les fotocòpies que acabem de recollir. Obro el sobre i en trec els fulls de pa-
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per amb molta cura. T’apropes tant a mi que gairebé et noto la mirada com si fos alguna 
cosa càlida que et brollés dels ulls. Sento que amb aquests potents fars no escaneges els 
dibuixos, sinó que em mires. Començo a sentir-me afalagat quan comprenc que més 
aviat mires de quina manera miro, com si poguessis veure en la meva mirada el que em 
fan pensar o sentir aquests papers. Per a escapar del teu escrutini, no se m’acut res més 
que preguntar-te si són dissenys per a un tatuatge i si penses fer-te’n algun. T’enretires 
dues passes i, rient-te de mi, em deixes anar que és la mateixa estupidesa que t’ha pre-
guntat aquest matí el vell verd de la papereria. Humiliat per la comparació, torno a mirar 
les teves fotocòpies i m’adono que són totes idèntiques. Abans de preguntar-te per a què 
en vols tantes, valoro si és prudent formular la pregunta, no fos cas que amb la teva 
resposta et tornessis a burlar de mi. Sense mirar-te, amb els ulls clavats a les fotocòpies, 
et pregunto si les utilitzaràs totes i em dius que segurament sí però que, si vull, puc que-
dar-me aquesta, i m’ofereixes l’únic full dibuixat a llapis, com si justament l’original fos 
menys valuós per a tu que qualsevol de les còpies fetes per la màquina. Mentrestant, 
truquen a la porta i em deixes sol a la cuina per anar a veure qui és. Guardo les teves fo-
tocòpies al sobre i surto de la cuina amb el dibuix entre les mans, perquè ja és meu i no 
el vull doblegar. Pel menjador ve corrent una nena d’uns set anys i veig que al fons estàs 
conversant amb un home alt i atlètic. Especulo que és el pare de la nena i que tots dos 
són familiars teus que venen a saludar la teva tia. La nena passa al meu costat com una 
exhalació, en direcció a la cuina, pregonant que té molta set. Jo camino en direcció opo-
sada titubejant, sense saber si tornar per a buscar-li un got i donar-li una mica d’aigua o 
bé si esperar que el seu pare s’ocupi de servir-la. Creuo lentament el menjador, en direc-
ció a l’entrada, mentre sento que la nena arrossega una cadira de la cuina. Quan arribo al 
rebedor, l’home atlètic em mira amb simpatia, em dona la mà i somriu mentre pronuncia 
el seu nom lletra a lletra, amb veu ferma. Les lletres que acaba de pronunciar em resso-
nen al cap, però no es connecten ni arriben a formar un nom de persona, ja que la meva 
atenció continua allà darrere, a la cuina. Saludo absent intentant correspondre la seva 
amabilitat. Ell assenyala el paper que porto entre les mans i pregunta si també soc artis-
ta, mentre et mira amb entusiasme i admiració. Jo estic totalment distret d’aquesta con-
versa. La meva atenció continua enfocada en aquests sorolls com de cadira que s’arros-
sega i com de plats que xoquen entre ells. Mentre balbotejo intentant respondre la pre-
gunta de cortesia, assenyalo amb el dit polze cap a la meva esquena. El temps s’atura per 
un instant, l’home atlètic arrenca a córrer i amb poques gambades travessa el menjador 
cridant repetidament el nom de la petita, alternant la interrogació amb l’exclamació. Tu 
i jo el seguim molt de pressa, però en apropar-nos a la cuina l’home s’ha parat en sec i 
s’ha quedat immòbil sota el marc de la porta. La seva àmplia esquena i la seva altura ens 
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impedeixen veure el que ha ocorregut a dins. El temps ha tornat a deturar-se i ara em 
paralitza tot el cos una angoixa que em puja per la gola, com l’erupció d’un volcà a càme-
ra lenta i en alta definició.
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Llavor - Camí

El terrabastall de les carretes que encara passaven davant d’aquesta mateixa casa fa 
amb prou feines seixanta anys despertaven cada matí la Pepita amb un sobresalt. Ja més 
desperta, des del llit, escoltava també els motors dels cotxes, les botzines i fins el grinyol 
de les rodes de cautxú quan frenaven a la cantonada amb el carrer del Convent. Seguida-
ment, com si sintonitzés un aparell de ràdio, la Pepita focalitzava l’atenció en els sorolls 
més subtils de la casa i sabia exactament si el seu pare ja havia tornat de fer la seva volta 
matutina en bicicleta, si la minyona ja havia portat el pa i acabat de parar taula o si la 
cuinera havia acabat d’esprémer taronges per al suc de l’esmorzar. Quan la seva cosina 
Sara venia a visitar-la, les dues nenes jugaven sense parar, o, més ben dit, la Pepita no 
parava de moure’s i la Sara s’inventava les mil maneres de jugar sempre asseguda, men-
jant dolços que es feia portar a cada instant: que si ja era l’hora del te al jardí de la Reina, 
que si els caramelets eren medicines que havia de prendre urgentment per indicació 
del metge, que si acabava de rebre bombons d’un admirador secret… Alguns divendres, 
després de passar la tarda jugant i menjant, la Sara aconseguia el permís dels seus pares 
per a veure la televisió, un entreteniment nou de què no podia gaudir a casa seva i que 
justificava quedar-se a dormir amb la Pepita a «la casa gran». A la Pepita li encantava te-
nir la seva cosina a casa, i la fascinava observar als matins com la Sara dormia totalment 
aliena als sorolls que pujaven de l’avinguda. La Pepita contemplava la Sara dormint a la 
seva cambra des del seu llit bessó. A vegades arribava a dubtar si la seva cosina dormia o 
bé si s’hauria mort durant la nit per empatx dels dolços i les melmelades que consumia 
a cullerades cada vegada que es quedava a dormir. La casa estava molt ben situada, a 
l’avinguda principal d’aquesta població que estava deixant de ser un poble gran per a 
convertir-se en una dinàmica ciutat de províncies. La residència senyorial es distribuïa 
en dos pisos i havia estat encarregada pels seus pares a un amic arquitecte, que la va 
dibuixar seguint els principis racionalistes que en l’època dictava el cànon internacional 
però que es va construir amb materials i tècniques artesanals que li van imprimir un toc 
colonial, més propi del lloc, com ara el portal de fusta rústica que donava al vestíbul. S’hi 
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accedia a l’interior per un rebedor ampli, a peu de carrer, que conduïa a la dreta a un saló 
amb la seva cèlebre xemeneia que mai no va arribar a estrenar-se i que servia de nínxol 
per al flamant televisor en blanc i negre. A l’esquerra hi havia un bany per a convidats 
i s’entrava a un menjador amb taula rectangular per a dotze persones contigu a una 
àmplia cuina, de les primeres a tenir refrigerador elèctric i fogons de gas. El saló de la 
xemeneia, moblat com a espai de lectura amb comodíssimes butaques de cuir i llums de 
peu, era presidit per un retrat del pare de la Pepita, en el qual apareixia com a guanyador 
d’etapa en la primera carrera de ciclisme en ruta del país. 
Als matins dels diumenges, el trànsit de l’avinguda començava una mica més tard, quan 
la Pepita ja feia un parell d’hores que estava desperta i seguia des del llit els sons rítmics 
de les feines del jardiner, que ben d’hora, abans que fes massa calor, feinejava podant, 
escombrant i regant, primer la part que donava a l’avinguda i després els laterals i el 
jardí de darrere. Quan baixava a esmorzar, la nena trobava sobre el seu plat, a la taula del 
menjador, alguna flor fresca que el jardiner havia tallat especialment per a ella. La Pepita 
invariablement sortia descalça, encara en camisa de dormir i amb els cabells regirats, a 
agrair-li el detall amb un got gran d’infusió d’hibisc gelada. La Pepita creixia en aquest 
ambient burgès de província conscient que tenia el privilegi d’alguns luxes que per a la 
majoria no estaven a l’abast, però també molt atenta als petits detalls i sensible als ges-
tos que denotaven alguna forma d’afecte. Rituals d’afecte que la Pepita va saber apreciar 
i conrear des de molt petita. Repetint aquests petits gestos setmana rere setmana, any 
rere any, és com la Pepita es va adonar aviat de quant ràpid creixia interiorment i quant 
lluny quedava la seva primera infància, marcada per la mort de la mare, de qui no recor-
dava res de res. Per a suportar aquesta enorme absència, la Pepita es va aferrar sem-
pre als seus petits rituals d’afecte amb les persones properes i fins i tot els va mantenir 
sense cap objecció ni pudor més enllà de la infantesa i ja entrada en l’adolescència. Els 
peus descalços li creixien, encara que sense arribar a una talla exclusivament adulta, i les 
camises de dormir s’anaven adaptant a la moda de cada any, però mai no es va pentinar 
per sortir a agrair les flors. I tampoc no va oblidar ni una sola vegada omplir de gel picat 
el gran got per al jardiner ni mirar-lo sempre als ulls quan l’hi oferia amb les dues mans. 
El jardiner, com sempre, li ho agraïa dient-li «gràcies, pinyolet!”, amb un somriure que 
revelava una dent d’or per sota del bigoti negre acuradament retallat. Des que, a vuit 
anys, a escola la mestra els va dictar unes primeres nocions sobre reproducció humana, 
la Pepita va quedar convençuda que, essent òrfena de mare des dels primers mesos 
de vida, tot el que arribés a ser a la vida ho deuria exclusivament al pare. No era molt 
bona estudiant, però la seva curiositat era sempre activa, sintonitzant amb les infinites 
freqüències del món exterior. Dins de la Pepita es produïen diàlegs complicats que ni el 
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seu vocabulari ni l’atenció dels seus companys no li permetien compartir a classe. I sense 
tenir una gran destresa, la petita Pepita era capaç de fer dibuixos que, com deia el seu 
pare, feien pensar. En un d’aquests dibuixos, que la Pepita va fer al primer dia del curs 
quan el seu nou professor els va demanar que es fessin un autoretrat, la Pepita va afegir 
dues imatges que havia retingut a la seva manera del llibre de ciències del curs anterior, 
il·lustracions de dos capítols diferents que ni tan sols les ments dels catedràtics més dis-
tingits no han arribat a conciliar: en primer pla, un espermatozoide humà que fecundava 
el planeta Terra, i al fons, com surant entre estels i nebuloses, uns altres òvuls que s’as-
semblaven a Mart, Venus o Saturn, i eren fecundats per insòlits gàmetes equipats amb 
rares combinacions de cues, caps, potes, anells, ales i antenes. Quan el mestre, passant 
entre les taules, va veure el que dibuixava la Pepita, li va preguntar amb franca curiosi-
tat i en veu baixa si el seu autoretrat era una vista de microscopi o de telescopi. Sense 
dubtar-ho ni per un instant, la Pepita va respondre que en un telescopi era impossible 
contemplar el nostre propi planeta i va seguir concentrada en la seva tasca. Perplex per 
la resposta, el professor va decidir donar en veu alta una consigna i, dirigint-se a tota la 
classe, va dir que qui volgués podia signar el seu autoretrat amb un pseudònim, i a con-
tinuació va voler aclarir que un pseudònim és una paraula que comença amb la lletra pe 
però que sona com si comencés amb la lletra essa i que utilitzen els autors per a ocultar 
la seva veritable identitat. Abans de lliurar-lo al professor, la Pepita va signar orgullosa el 
seu autoretrat com a «Psinyolet» i el mestre el va exposar, durant tot del curs, en un lloc 
privilegiat de l’aula.
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Camí - Camí

Aquest és el tercer cop que ens veiem i no en vull retenir els detalls, encara que sé que 
aquests moments que estem vivint des d’ahir ens perseguiran per la resta dels nostres 
dies. El pesar que se sent en la vetlla d’un nen és diferent del que produeix el d’una per-
sona gran. El camí de la vida, quan és un camí curt, se’ns resisteix a un balanç positiu. 
Per molt que les persones més propparents a la z repeteixen, una rere l’altra, que la 
teva cosineta va ser una nena molt feliç, m’aclapara una profunda tristesa. Per a mi, la 
felicitat del seu curt camí no és cap consol. Ans al contrari, si la seva vida hagués estat de 
sofriment i dolor, tal vegada la seva mort primerenca arribaria a consolar-me. Però una 
nena sana, alegre i innocent, morta en un desgraciat accident domèstic, és una cosa que 
desafia la meva raó i que desborda els meus sentiments. Per a nosaltres dos, que la vam 
tenir tan a prop en el seu moment fatídic, la nit d’ahir diumenge és un punt d’inflexió: 
una ensulsiada de la vida comuna sota la qual apareix una altra realitat que ens interpel·la 
amb violència i reclamant sentit. El pare de la nena està irreconeixible: el seu físic impo-
nent sembla haver minvat en poques hores, literalment consumit per la pena. El miro 
des de lluny, encorbat davant el fèretre, acompanyat per la teva tia Pepita i per la seva 
tia Sara, amb les seves ulleres fosques i el seu bastó. Veig que l’home atlètic no aconse-
gueix contenir les llàgrimes, que li baixen a dojo per les galtes. La seva mirada s’acaba de 
creuar amb les nostres i una altra vegada es dispara el seu plor sincopat, pres d’un dolor 
insuportable. Sembla com si, en la nostra condició de testimonis directes de la defunció, 
les nostres mirades li certifiquessin la mort de la seva filleta. A tu et coneix i t’adora des 
que vas néixer i a mi a penes em va conèixer ahir, però acabo d’adonar-me que, per a ell, 
tu i jo serem sempre recordatoris vivents que en veritat va ocórrer el més terrible que 
pot ocórrer a un pare. Per molt que estimi la vida i sigui capaç de rescabalar-se’n, o per 
molt que arribi a odiar la resta de la seva vida i intenti evadir-se’n, cada vegada que ens 
vegi a tu i a mi aquest plor de pura desesperació tornarà a inundar el seu rostre.
Els assistents a la vetlla parlen en veu alta i de vegades fins i tot riuen. El silenci i la foscor 
que associem a la mort es conjura amb les veus dels parents, els amics i els veïns que han 
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vingut a acomiadar la nena. Em preguntes en veu baixa si seran aquestes les veus que 
l’ajudaran a sortir a la llum. La teva pregunta em traspassa com si no pogués respondre’s 
des del lloc on som.
T’aixeques de sobte i amb un gest molt teu m’indiques que et segueixi. Sortim de la 
vetlla per un ascensor de vidre i ja fora, al jardí, et poses la mà a la butxaca dreta i treus 
les claus de la camioneta sense detenir-te. Et segueixo diligentment, disposat a acompa-
nyar-te sense esperar que m’expliquis de què es tracta. Arribem davant de la teva vella 
camioneta blau cel, obres la porta de darrere i jo m’hi apropo i fico el cap a dins. Traiem 
l’escala de pintor i uns llençols blancs estampats amb aquests dibuixos de les teves fo-
tocòpies. Tanques la camioneta i tornem a la porta del tanatori, on el vigilant ens mira 
sense moure’s de la seva cadira, instal·lat darrere el fred mostrador de marbre. Baixant, 
ens creuem amb alguns dels veïns que s’acomiaden de la vetlla. Maniobrem amb l’escala 
de pintor com si fóssim un quadrúpede entrenat per a baixar per camins de muntanya, 
sense fregar ni tan sols les parets. En arribar a baix, em deixo portar per tu entre la bola 
gent que fa pinya tot esperant per a veure el fèretre obert de la teva cosineta. Convertit 
pel teu encanteri en el darrere d’un animal de càrrega, et segueixo en la missió aparent-
ment impossible d’arribar fins a la cambra on hi ha la petita morta. Un potent aire condi-
cionat manté la temperatura molt per sota de l’habitual i sento que per aquest motiu em 
poso a tremolar. Obres l’escala de pintor i amb aplom puges per començar a col·locar els 
llençols estampats amb els teus dibuixos al voltant del fèretre. Et vas traient xinxetes de 
la butxaca esquerra dels pantalons i vas clavant el llençol. La filera de xinxetes daurades, 
perfectament equidistants, va formant una línia que punteja els llençols blancs.  Primer 
cobreixes la paret que queda als peus del petit taüt. Segueixes amb la paret llarga, anant 
de cap a peus. I acabes pujant per última vegada a l’escala per cobrir la paret darrere del 
cap. Abans de baixar, des de la part alta de l’escala que sostinc tremolós, veig com t’in-
clines cap a baix per mirar aquest petit cos inert. Veig que encara tens una última xinxeta 
daurada entre els llavis. Lentament, baixes els cinc esglaons de fusta, tacats d’esquitxos 
de pintures de diversos colors. Sense deixar de sostenir l’escala, amb els meus braços 
aixecats i els peus fermament clavats a terra, observo primer els teus turmells, després 
les teves cuixes i la suau corba dels teus glutis, que passen més a prop que mai davant 
dels meus ulls. Ara et va passant l’esquena a través de la brusa blanca i finalment el cla-
tell descobert pels cabells clars recollits en una mena de monyo. Deixem l’escala oberta 
als peus del taüt de color blanc i ens retirem uns passos per observar el que segurament 
tu ja vas imaginar ahir a la nit, quan et vas preocupar per transferir les teves fotocòpies 
a aquests llençols fregant-les amb un drap xopat amb tricloroetilè.
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Mirall - Camí

La Sara no entenia per què els dolços feien tanta set ni per què la xocolata, passats els 
primers instants de dolçor, li deixaven la boca tan aspra. Solament sabia que la dolçor po-
dia allargar-se mentre la caixa no s’hagués buidat per complet, i aviat es va acostumar a 
abstenir-se de menjar l’últim bombó fins a tenir-ne una caixa nova. Els seus pretendents 
mai no li van regalar flors, i ella mateixa s’ocupava d’instruir-los en quines llaminadures li 
havien de comprar. Els seus llibres i llibretes estaven repletes d’aquells rectangles de pa-
per d’alumini que embolcallen els bombons. Abans d’arxivar-los entre els fulls de paper, 
els allisava amb l’ungla de l’índex gratant-se sobre la cuixa amb cura de no trencar-los. 
Els platejats eren els seus favorits, i la seva ungla experta els deixava lluents com mi-
rallets. Corbats sobre la cuixa, no eren miralls plans, sinó cilíndrics, i s’hi veia reflectida 
amb un rostre allargat i un tors de sílfide que li encantava. La Sara gaudia de la seva 
adolescència, somiant sempre en prínceps austríacs que posarien a la seva disposició 
un castell amb el seu pastisser real. Però la vida somiada per la jove Sara va començar a 
entelar-se setmanes abans de complir quinze anys. Els patrons del vestit que volia con-
feccionar per a la seva posada de llarg van començar a esvair-se i els rotllos de setí que 
li havien portat expressament de la capital seguien intactes, sense que ella fos capaç de 
veure per on havien de passar les tisores. Primer va pensar que es tractava dels nervis 
i va passar hores asseguda davant la màquina de cosir, immòbil, mirant per la finestra. 
Però aviat va comprendre que alguna cosa estranya li passava a la visió i els seus pares 
la van portar a cal metge. Des de la primera visita, el metge va relacionar la seva pèrdua 
de visió amb l’alta pressió dels globus oculars, i aquesta, al seu torn, amb una diabetis 
no diagnosticada que reclamava un tractament immediat. El bo va ser que la Sara, com 
a pacient, mai no es va preocupar de com afectaria això la resta de la seva vida i es va 
concentrar sempre a resoldre, de la millor manera possible, cadascun dels petits reptes 
que li anava oferint el seu dia a dia. El més urgent per a la Sara, en aquests moments, 
eren sens dubte els preparatius per a la festa que s’apropava. En qüestió d’hores, la Sara 
va organitzar els seus familiars i amigues en un veritable equip de producció d’esdeveni-
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ments. El telèfon no parava mai i la Sara, asseguda al llit, dirigia les operacions amb gran 
eficiència. Cada vegada que la seva mare pujava a veure-la, la Sara amagava sota el coixí 
el que estigués menjant. El dies passaven, la festa s’apropava i els ulls de la Sara, lluny 
de millorar, empitjoraven. Però en el seu interior, la Sara aconseguia veure fins els més 
petits detalls de cada element. Estava desenvolupant un enorme talent per a planificar 
i visualitzava amb claredat tots els passos a seguir fins a aconseguir els seus propòsits. 
Podia discutir mitja hora per telèfon amb el cap de sala del restaurant sobre els brodats 
de les estovalles i els tovallons per al banquet, o defensar el seu propi criteri a ultrança 
davant qualsevol de les seves amigues sobre els pentinats i complements que cadascuna 
hauria de portar a la seva festa. Els seus ulls cada vegada eren menys capaços d’enfocar, 
però la Sara aconseguia suplir-ho amb una tremenda claredat mental que brollava direc-
tament de la inesgotable font dels seus desitjos. La festa va anar exactament com la Sara 
l’havia prevista, minut a minut, literalment. A partir d’aquest moment, la vida de la Sara 
va prendre una dinàmica extraordinària: es va convertir en una espècie de composició 
musical en fuga, en què el futur immediat se li introduïa en la ment com un nou tema 
principal que sonava amb tota nitidesa per a ocórrer després de manera absolutament 
fidel en el present i tornava més tard, amb variacions i ornaments al llarg del futur, en 
els seus records.
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Llavor - Encanteri

El món subterrani del clavegueram solament apareix en els meus somnis. Tu, en canvi, 
hi vius una gran part dels dies, desplaçant-te com a sirena, surant per llargs passadissos 
que semblen venes i artèries. Les escates iridescents de la teva cua i els teus llargs ca-
bells m’enlluernen amb els seus moviments sinuosos. La voluptuositat del teu cos i els 
teus moviments d’anguila em conviden a seguir-te, a deixar-me portar fins a perdre’m. 
I et segueixo pel pur plaer de veure com et confons amb l’aigua. I em perdo allí, surant 
sobre la góndola, hipnotitzat pels ressons de l’inframon fins que, de cop, com sempre, 
m’aturo pres pel pànic quan veig aquesta tija descomunal que apunta per sota de la cla-
veguera, davant del parc, al carrer del Convent. Aquella llavor d’eritrina, perduda en una 
tarda afable, va germinar fins a convertir-se en aquesta enorme planta que ha crescut 
monstruosament, nodrint-se d’aigües podrides, buscant la llum del Sol, bombant per 
intricades arrels i per aquesta enorme tija la seva densa saba verinosa. De sobte arronso 
les cames i m’agafo tots dos peus amb sengles mans i em desperto agitat amb un gest 
de fàstic i de dolor, amb el cap suós enfonsat entre els dos genolls. Obro els ulls i em 
quedo una estona escoltant-me els propis batecs, que triguen encara diversos minuts 
a tornar al ritme normal. He viscut una setmana molt intensa emocionalment des que 
et vaig conèixer. Sento una forta sensació d’estranyesa pel que fa a les meves vivències 
dels últims dies: captivat per una jove enigmàtica, observador de la seva constel·lació 
familiar, testimoni d’una mort tan prematura, còmplice dels teus encàrrecs i de les teves 
accions tan poc convencionals. I malgrat tot sento una gran familiaritat amb aquest mal-
son recurrent del qual em desperto sobresaltat en cadascuna d’aquestes últimes nits. 
Una cosa és clara: estic captivat per la teva manera de ser. Em sento com un aprenent de 
mag que mira atentament els trucs des de l’última fila del teatre, intentant comprendre 
els ressorts que vinculen els gestos del seu mestre amb la sorpresa del respectable pú-
blic. M’aixeco del llit sentint que tot quadra a la perfecció malgrat que jo no sigui capaç 
de comprendre el significat de res. El que falla, segurament, és pensar que el significat 
està en les accions, els gestos i les coses, més que en mi. El que em passa és que sento 
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una gran necessitat de tenir una segona oportunitat per a donar sentit ple a cadascuna 
de les meves vivències, i això ningú no m’ho regalarà: hauré de fer-ho per mi mateix. Em 
ressona en la memòria la pregunta que em va formular el teu oncle Aurelio minuts abans 
de l’horrible tragèdia: “Tu també ets artista?”.

Marta Sureda Costa. Enamorament (2017).
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Símbol - Mirall

L’Aurelio i l’Eulalio, els fills del jardiner, van créixer a la casa gran, però no a la part noble 
on viu la teva tia Pepita, sinó a les cambres del servei situades al fons del jardí, les matei-
xes que tu vas ocupar fa tres anys per muntar el teu taller. Bessons idèntics compartien 
característiques molt peculiars, començant pels seus noms pentavocàlics. Des del naixe-
ment, van ser sempre nens sans, discrets i molt educats, protegits pel pare de la teva tia 
Pepita, que els va contagiar amb la seva afició pel ciclisme i amb el seu amor a la lectura. 
Si bé la Pepita i els bessons eren de la mateixa edat, a la casa solament coincidien de 
tant en tant a la cuina o quan la nena havia de portar-los algun encàrrec del seu pare. Els 
bessons solament entraven oficialment una vegada a l’any a la casa gran, sempre en l’úl-
tim dia del curs escolar, quan portaven les qualificacions perquè les veiés el Senyor. En-
traven capbaixos, acabats de dutxar i polidament pentinats, vestits amb els uniformes 
de l’escola pública. Entraven per la porta de la cuina que ells mateixos obrien, creuaven 
el menjador per a després, des del rebedor, demanar permís per a passar. El pare de la 
Pepita els rebia a la sala d’estar i ells li mostraven amb modèstia els millors treballs del 
curs, escrits amb lletra impecable i il·lustrats amb dibuixos copiats dels llibres de text i 
acuradament acolorits. El Senyor els feia comentaris elogiosos, els deia que estava molt 
orgullós dels seus progressos i els animava a continuar sempre amb el seu mateix lema: 
«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, fortem posce animum mortis terrore 
carentem». I llavors el Senyor s’aixecava de la butaca de cuir i els bessons, de manera 
automàtica, repetien el lema en el seu idioma. L’Aurelio començava: «S’ha d’orar perquè 
se’ns concedeixi una ment sana en un cos sa». I l’Eulalio acabava: «Demaneu una ànima 
forta que no tingui por de la mort». Abans d’anar-se’n, els bessons rebien amb gratitud 
una petita suma de diners que el Senyor els donava per als seus estalvis. I en arribar a la 
cambra el primer que feien els bessons era ficar aquestes monedes en les seves respec-
tives guardioles. El porquet de fang de l’Aurelio estava marcat amb les lletres RL i el de 
l’Eulalio amb les lletres LL. Així distingien sempre totes les seves coses, marcant-les amb 
les consonants dels seus peculiars noms: els uniformes, els vestits de carrer, de treball i 
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d’esport, els quaderns i llibres de text i les estimades bicicletes es van comprar sempre 
per parells idèntics. Els nois no van ser educats per a veure les seves consonants com 
a marques de propietat sinó com una indicació inequívoca sobre quin dels dos era res-
ponsable del bon ús, cura i manteniment de cada cosa. Les seves vides van transcórrer 
com una competició per a veure a qui duraven més els efectes personals, comparant a 
cada moment l’estat de conservació de cada coll de camisa, de cada cadena de bicicleta, 
de cada sola de sabata. Els bessons van arribar a ser estrelles locals de ciclisme en ruta, i 
per aquest motiu la Pepita i el seu pare van viatjar per tot el país acompanyant-los en les 
seves curses en el cotxe familiar, que va circular centenars de milers de quilòmetres com 
a vehicle de suport, carregat amb els recanvis, les eines i les bosses d’avituallament. El 
pare de la Pepita era l’entrenador de l’equip, un veritable mite del ciclisme en ruta que en 
la seva joventut havia guanyat importants trofeus. A trenta-cinc anys els bessons es van 
retirar simultàniament del ciclisme com a conseqüència de la defunció del pare de la Pe-
pita, i aquell mateix any tots dos van descobrir l’amor: l’Aurelio i l’Eulalio es van enamorar 
de les bessones Figueroa, quinze anys més joves que ells. Els cors d’RL i LL semblaven 
bategar a l’uníson, fins que un dia, la xicota d’LL va trobar a faltar la menstruació. Era la 
primera vegada en què les seves vides paral·leles se separaven i això, a més de la tristesa 
que tots dos experimentaven per la mort del seu mentor, els va provocar un profund 
desassossec. Entre els germans es va produir un llastimós distanciament. LL va assumir 
la responsabilitat que imposaven els costums d’aquell temps i es va casar amb la seva 
xicota embarassada. RL, en canvi, va deixar la seva xicota i va abandonar la ciutat dies 
abans de les noces del seu germà, sense que se’n coneguessin els motius. La fama de 
gran esportista i de persona cabal d’LL es va esvair en els mesos previs al naixement de la 
criatura. Set mesos en què l’Eulalio va dilapidar els estalvis i la salut a les cantines, bevent 
sempre sol i mostrant-se malhumorat o violent. La nit en què la seva esposa es va posar 
de part, l’Eulalio estava borratxo com ja era costum. Van entrar uns nois a avisar-lo que 
el part es presentava difícil i que una ambulància s’havia emportat a l’esposa i la lleva-
dora cap a l’hospital. L’Eulalio es va aixecar i, trontollant, va pujar a la bicicleta, que tenia 
encadenada en un pal de la llum, davant de la cantina. Acabava de baixar de la voravia 
quan, en plena nit, es va sentir el clàxon d’un camió, una frenada esborronadora i un cop 
sec tremend, seguit d’un silenci horrible. La gent que va sortir de les cases va identificar 
immediatament el cadàver per les lletres LL gravades amb soldadura al quadre de la 
bicicleta de carreres. L’endemà al matí, la mare ja no va sortir de la sala d’operacions ni va 
rebre la notícia de la mort del seu espòs Eulalio. Diu la teva tia Pepita que, a la robeta del 
nounat, la difunta mare havia deixat brodades les lletres RL.
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Mirall - Mirall

Entro per primera vegada al teu taller. Situat al fons del jardí de la teva tia Pepita, separat 
d’aquest per un envà fet de blocs de formigó gris en forma de gelosia, el pati resultant 
dona accés a quatre portes idèntiques que donen a les tres recambres i un bany que es 
van construir per al servei. L’ampli pati continua servint com a estenedor i en aquest 
distingeixo llençols i roba interior de la teva tia, que s’assequen al sol de la tarda. A l’es-
querra hi ha un ampli safareig on veig pots de vidre amb restes de pintures i un gerro 
gran de fang ple de pinzells que intueixo són rastre de les teves ocupacions. Al costat del 
safareig, protegida per un tendal de làmina acanalada, hi ha una vella rentadora de roba 
que executa el seu programa de sorolls i, sobre aquesta, alguns cistells de plàstic de color 
blanc. Creues el pati sense trepitjar el desaigüe rodó que és al centre, al paviment de ci-
ment construït en pendent per a facilitar el desguàs. Jo estic recolzat a la rentadora, amb 
les sabates sobre un gruix aïllant d’hule de color negre. Poses la mà al tosc pom de ferro 
de la tercera porta, a comptar des de l’esquerra. És l’única porta que té la meitat superior 
de vidre esmerilat. Obres el just per a entrar de perfil, tanques després d’entrar i jo em 
quedo una estona mirant al meu voltant, imaginant-me les vides de minyones, cuineres, 
xofers i jardiners en aquest humil pati annex al noble habitatge. Sento soroll d’aigua cor-
rent. Al cap de dos minuts, l’aigua continua corrent, m’apropo a la porta del bany sense 
trepitjar el desaigüe rodó que és al centre del pati i et pregunto si trigaràs. Em dius que sí 
i decideixo entrar per la porta de la dreta a veure en què estàs treballant. La cambra, il·lu-
minada per la llum de la tarda, sembla totalment buida, excepte per dos miralls idèntics, 
rodons i sense marc situats l’un davant de l’altre, simètricament col·locats a les parets 
laterals. Entro i em planto al centre de la cambra, sota la bombeta elèctrica que penja a la 
meitat del sostre, entre els dos miralls enfrontats. Apareixes embolicada en una tovallola 
blanca que cobreix des de la línia imaginària que t’uniria les aixelles fins a la meitat de 
les cuixes, amb el cabell mullat recollit en un monyo. T’atures sota el marc de la porta 
i t’apropes l’índex dret als llavis, demanant que no digui res. Entres caminant descalça 
molt lentament i dibuixes amb les petjades un vuit del qual jo soc el centre. Abans de 
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sortir, et treus la tovallola, la deixes caure als peus i surts des del centre de l’habitació 
arrossegant-la per esborrar el teu camí d’anada i tornada a la porta. Estic palplantat en el 
centre de l’infinit que acabes de traçar amb les teves passes. Ara miro, de costat a costat, 
des del centre del teu vuit, a través dels miralls paral·lels. Per efecte de la multiplicació de 
la imatge als miralls, em veig al centre d’infinits infinits.
Surto de la cambra i et trobo encara al pati, asseguda sobre la tovallola blanca que vas 
has posat damunt la rentadora, que sento trontollar en el procés de centrifugat que aca-
ba de començar. Respires profundament amb els ulls tancats. El sol a punt de pondre’s 
projecta ombres enreixades sobre la teva pell, els teus músculs alternen moments de 
tensió i relaxació mentre el motor de la rentadora accelera. M’apropo sense fer soroll, 
captivat per la vitalitat que irradia el teu cos vibrant, amb els pits tremolosos coberts per 
petites gotes de suor. Soc tan a prop que puc veure la teva respiració encara que no pugui 
sentir-la pel soroll de la rentadora. Sense obrir els ulls, vas pujant la barbeta i el cor se’m 
dispara quan veig el teu pols a les venes del coll. La màquina trontolla amb més força i 
fins sembla que explotarà quan els ulls se t’obren de cop, l’esquena se t’arqueja i el més 
gran dels somriures se’t dibuixa a la cara amb la carn dels teus llavis rosats. Faig un pas i 
les puntes de les meves sabates s’enfonsen a l’hule negre del terra mentre els ulls se’m 
tanquen i les mans obertes es llancen a acariciar-te l’esquena, les espatlles i els malucs. 
Els meus llavis tremolosos es banyen per primera vegada en els teus fins que, quan obro 
els ulls, em veig reflectit en el verd dels teus i juraria que , per un instant, torno a ser en 
el centre d’infinits infinits.
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Encanteri - Mirall

Tornem al tanatori per recollir els llençols estampats amb els teus dibuixos i l’escala de 
pintor que vam deixar en la vetlla de la teva cosina. Vas conduint la camioneta, amb les 
ulleres de sol posades i la finestreta oberta. Vull parlar-te sobre el dia d’ahir, però em fa 
por distreure’m del moment present. Viatjo en silenci al teu costat, observant tots els 
teus moviments i la calma amb què flueixes pel trànsit dens del migdia. Entrem al tana-
tori i et dirigeixes al vigilant uniformat que trobem mig adormit darrere del fred taulell 
de recepció. Li expliques que venim a recollir uns llençols i una escala que vam deixar 
fa dues nits a la sala vuit i ell t’indica que segurament les senyores de la neteja ho van 
guardar tot a baix, al magatzem. Li agraeixes la informació i abans de baixar li dius que 
també necessitaràs els vídeos de la càmera de vigilància que és en aquesta mateixa sala, 
i li assenyales el monitor de la càmera de seguretat mentre li apropes un sobre tancat 
de paper blanc on hi ha escrites les dates i les hores de la teva comanda. Enganxat amb 
cinta adhesiva al sobre, hi ha un llapis de memòria USB amb prou capacitat per a les 
vint-i-quatre hores de vídeo comprimit i en blanc i negre que cal copiar. Els teus movi-
ments, una vegada més, acaben de ser una lliçó de prestidigitació, però el fons groguenc 
solcat per venetes vermelles dels ulls del vigilant dificulta interpretar si està disposat a 
col·laborar o no. Baixem a pas lleuger les escales del tanatori i et segueixo fins al fons del 
passadís, on les portes senyalades per a dones i homes en flanquegen una tercera sense 
rètol. Obres i encens el llum. El magatzem no és molt gran i és ple d’objectes col·locats 
en prestatgeries de metall: carcasses de corones de flors, llums de vetlla a mig consumir, 
marcs de fotos sense fotos, caixes de cartró plenes d’ampolles de licor buides, gerros 
sense flors de totes les grandàries i fins la tapa d’un taüt, tot en un gran desordre. La 
teva escala i els llençols estampats amb els teus dibuixos efectivament són allà, a la dre-
ta de la porta, just darrere d’un cubell d’escombraries ple de flors marcides. Tu agafes 
els llençols embolicats i jo carrego l’escala, apago el llum, tanco la porta i et segueixo 
ajupint-me cada dos passos per recollir algunes xinxetes daurades que et van caient pel 
camí. T’apropes al vigilant i, sense dir paraula, et retorna el llapis de memòria. Mentre 
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tornem a la teva camioneta es desprèn una altra xinxeta dels llençols que portes embo-
licats sota el braç. Jo m’ajupo amb dificultat sostenint l’escala de manera que solament 
puc veure com la xinxeta daurada rebota a la voravia i s’escola per la claveguera. Tu ni tan 
sols te n’adones, obres la porta del conductor i t’ajups per treure el teu ordinador portàtil 
de sota el seient. Jo em dirigeixo amb l’escala de pintor a la part posterior i espero. Com 
que veig que estàs trigant, deixo l’escala repenjada a la camioneta i m’apropo a la teva 
finestreta per demanar-te la clau. Estàs veient el vídeo a l’ordinador, a velocitat ràpida, 
asseguda al seient del conductor. Mentre baixes la finestreta per donar-me les claus ob-
servo les imatges accelerades de la vetlla amb una xifra sobreimpresa de color verd: 
«x16». Sense apartar els ulls de la pantalla, em passes les claus i jo torno on és l’escala. 
Mentre la guardo a la part posterior penso que, si el meu càlcul és correcte, vint-i-quatre 
hores de vídeo reproduïdes a màxima velocitat donen per a noranta minuts. Amb les 
claus de la teva camioneta a la mà, entro a la botigueta que hi ha davant del tanatori i 
compro una ampolla familiar de refresc i dues bosses grans de crispetes: unes de dolces 
i unes altres de salades. 
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Símbol - Camí

El teu oncle Aurelio està desfet. Des que va morir la seva filla, viu sol al seu modest 
apartament, al costat de l’estació d’autobusos, als afores de la ciutat. Amb l’ajuda de 
les teves ties Pepita i Sara, va ficant la roba de la seva filleta difunta en caixes de cartró. 
Des que va morir, fa amb prou feines una setmana, la cambra de la teva cosineta s’ha 
convertit en el refugi de l’Aurelio, però les teves ties estan convençudes que no li fa cap 
bé passar-hi les hores plorant. La Pepita revisa les peces més petites de quan va néixer 
la nena, descarta una camisola que té brodades les lletres RL amb fil blau cel i fica totes 
les altres peces a la caixa. A la Sara la seva poca visió li impedeix percebre els detalls  
i per això pregunta a la seva cosina per què l’ha deixada apart. La Pepita apropa l’abri-
guet perquè el toqui la Sara i li diu que no és de la difunta sinó l’única cosa que va guardar 
de quan va néixer l’Aurelio, el pare de la nena. L’Aurelio precinta l’última caixa i la porta 
al passadís d’entrada, on les altres ja són preparades. Al final s’omplen vuit caixes, de les 
quals cinc són plenes amb la roba que la petita va fer servir des del naixement fins al dia 
de la mort, i tres més tenen cobrellits, sabates i alguns peluixos que estan encara com 
nous. La teva tia Sara demana que li apropin el telèfon, i quan l’hi donen ella mateixa 
marca de memòria el número de l’hospici. La Sara els recorda que ja va trucar ahir per 
avisar que avui hi aniran a donar unes caixes i pregunta en quina porta les rebran tenint 
en compte que la principal és bloquejada per les obres que acaben de començar al carrer 
del Convent. La Sara penja i diu a la Pepita i a l’Aurelio que ja s’ho havia imaginat, que serà 
complicat estacionar-hi davant, però que han de lliurar les caixes per l’entrada del carreró 
de Sant Genís. Abans de baixar les caixes a l’estacionament, la Pepita observa el pèndol 
estàtic del rellotge de paret que l’Aurelio té a l’entrada de l’apartament. L’Aurelio no li ha 
donat corda des que va morir la petita. La Pepita es posa de puntetes, obre la vitrina de 
fusta del rellotge, treu la clau i, estirant el braç al màxim, intenta donar-li corda, però el 
clau es desprèn de la paret i el rellotge cau a terra amb gran estrèpit. La Sara es desma-
ia i l’Aurelio es queda com hipnotitzat veient el rellotge fer-se miques en una explosió 
d’engranatges de totes les grandàries, vidres trencats i fragments de la vitrina de fusta. 



32 TZOMPANTLI GRAU EN ARTS

Per a l’Aurelio, les desenes de rodes dentades que reboten per terra porten un dolorós 
record de quan ell era un nen i vivia a l’hospici: una vegada en què el va anar a visitar la 
senyora Pepita, li va confirmar el rumor que ell no era fill del famós i ja difunt ciclista Eu-
lalio López, amb qui era casada la seva també difunta mare, sinó del germà bessó, també 
ciclista Aurelio López, que havia abandonat la ciutat, mesos abans del seu naixement i el 
mateix que des de llavors estava desaparegut. La mateixa tarda en què la senyora Pepita 
li va revelar la seva dura realitat, el petit Aurelio va vomitar la sopa que les monges li 
havien servit per dinar i, en les notícies de la televisió, va veure una cursa en què, ja molt 
a prop de la meta, la bicicleta d’un dels dos ciclistes que anaven aparellats al capdavant 
del gran grup va relliscar en l’esprint final i es va produir una caiguda en cadena en què 
es van veure implicats més de trenta corredors. Per a la Sara, el desmai no ha estat res 
més que una sobtada baixada de sucre provocada per l’esglai, i es refà quan li acosten 
uns bombons suïssos que du «per casualitat» a la bossa. La Pepita ja té una escombra a 
la mà i fica tota la trencadissa en una caixa de cartró sobrant que es queda al rebedor. Té 
pressa per a arribar al Convent, abans que les monges i els nens entrin a missa de tarda.
Les obres del carrer del Convent van començar ahir i qui sap quan s’acabaran. De mo-
ment, el carrer és tallat davant del parc i fins a la cantonada amb l’avinguda. Una dotzena 
de peons, armats amb varetes de ferro, aixequen les llambordes i les van llençant d’una 
en una en uns contenidors metàl·lics disposats al llarg de la vorera que dona al parc. De 
vuit del matí a sis de la tarda, cauen llambordes als contenidors fent un soroll espantós, 
que en precedeix uns altres igualment espantosos, solament amb una treva de dues 
a tres, quan els peons paren per dinar. La majoria dels negocis de la zona tenen rètols 
de tancat per obres i en alguns es pot veure les dependentes buidant els aparadors i 
cobrint els vidres amb fulls de paper de diari. Els propietaris xinesos de la tintoreria del 
parc acaben de buidar el seu local: de moment ho traslladen tot a l’altra tintoreria que 
tenen al sud d’aquesta mateixa ciutat. Estan traient els últims vestits i peces pendents 
de recollida i els van portant fins a la cantonada, on espera una camioneta de càrrega. 
Per al transport, s’han enginyat uns tubs que s’adapten amb uns suports a la camioneta, 
i en aquests tubs van penjant els ganxos que sobresurten de les borses transparents 
amb les quals protegeixen les peces. Dos dels nois de la família porten a coll els dos 
últims tubs amb peces fins a la camioneta, i sembla com si manipulessin un drac de tela, 
mentre el soroll de llambordes que cauen una rere l’altra recorda el dels coets en la seva 
extemporània festivitat d’any nou. Un agent de policia atura la seva motocicleta en do-
ble fila al costat de la camioneta de la tintoreria i amenaça de multar-los si no la retiren 
immediatament. Aleshores l’oficial veu un cotxe que passa el semàfor en vermell. Són 
l’Aurelio i les teves ties, que estan determinades a descarregar les caixes a l’hospici abans 
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de l’ofici vespertí. El policia els segueix amb la sirena en marxa i els deté quan l’Aurelio 
gira a la dreta al carreró de Sant Genís. La teva tia Sara s’encarrega d’entretenir-lo amb 
mil arguments sense baixar del vehicle mal estacionat mentre la teva tia Pepita s’avança 
a tocar el timbre de l’hospici i l’Aurelio va descarregant discretament les caixes a la vore-
ra. De l’hospici surten dues monges dirigint vuit nens, que ràpidament recullen totes les 
caixes, i la Sara els convenç des de la seva finestreta perquè saludin d’un en un l’oficial 
mentre l’Aurelio i la Pepita entren de nou al cotxe i aprofiten la confusió per a fugir. El 
policia es grata l’orella dreta amb la mà esquerra, aixafant-se el casc amb l’avantbraç 
mentre observa atònit la maniobra de l’Aurelio, que escapa marxa enrere pel carrer de 
Sant Genís. Des de la porta de l’hospici, la mongeta més jove ofereix al policia uns dolços 
d’ou acabats de fer i aquest decideix que és bon moment per a prendre’s una merescuda 
pausa abans de continuar perseguint infractors.
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Camí - Símbol

Arribem a casa de la teva tia Pepita i jo ja estic desitjant veure la resta del teu taller, però 
en comptes de passar per la cuina per sortir al jardí entres a la sala d’estar i et quedes 
una estona mirant el retrat del pare de la Pepita en el qual figura vestit amb el mallot 
de guanyador d’etapa i sostenint la seva primitiva bicicleta amb un ram de flors sobre 
el manillar. Treus un llibre d’una de les prestatgeries, l’obres i cerques la pàgina que vols 
mostrar-me. És un àlbum de cromos de ciclisme. La pàgina està encapçalada pel cromo 
del pare de la teva tia Pepita i el quadre que estem mirant a la sala d’estar és la pintura 
original que es va reproduir per a la col·lecció. El Senyor va arribar a ser un heroi popular 
per les seves gestes esportives, i els col·leccionistes de l’època van arribar a obsedir-se 
per aconseguir aquesta estampa que tu veus cada dia. Sense dir una sola paraula, co-
mences a caminar de pressa cap al teu taller i jo et segueixo amb el cor convertit en 
un tambor de desfilada. Creuem el rebedor, després el menjador i passem per la cuina 
per sortir al jardí. Arribem al pati de servei, desendolles la vella rentadora i amb molta 
traça en retires la tapa lateral, deixant al descobert les entranyes. Treus la corretja de 
transmissió i la canvies per una altra molt més llarga que ve de dins de la cambra que 
hi ha davant del safareig. Tornes a endollar la rentadora i poses el selector a baixes re-
volucions. La cambra de davant s’anima i ens n’arriben sorolls estranys. M’apropo amb 
curiositat fins a la porta i em trobo amb l’espai absolutament saturat per un centenar 
de recanvis de bicicleta que van des de petits engranatges fins a cadenes i rodes, totes 
en moviment. Em quedo a l’entrada, meravellat del teu enginy: no són solament peces 
animades sinó que els sons recorden clarament els d’un escamot de ciclistes. A més, 
has situat estratègicament uns focus de manera que les parets i el sostre de la cambra 
s’omplen d’ombres mecàniques que fan el conjunt encara més dinàmic. Ara et mous per 
la cambra observant-ne cadascun dels elements amb el zel d’una supervisora de fàbrica 
i amb l’ull clínic d’una directora de ballet. M’animo a passejar al meu aire, valorant cada 
una de les dependències que es creen entre les peces: velocitats, grandàries, formes, 
materials, ritmes… tot en perfecta harmonia. Immers en el conjunt, traçant el meu propi 
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recorregut amb molta cura de no tocar el fràgil mecanisme, la meva presència en el teu 
treball em fa pensar fins a quin punt vivim en un món màquina que no cessa de generar 
estímuls i condiciona totes les nostres accions. Sento la necessitat de compartir amb tu 
aquests pensaments, però una vegada més decideixo quedar-me en silenci sentint ple-
nament l’ara i aquí. De sobte, un tall en el subministrament elèctric fa que el teu escamot 
de ciclistes s’aturi abruptament. Les obres al carrer del Convent acaben de provocar una 
apagada a tot el barri i tu i jo ens quedem a les fosques en aquesta cambra que tu trans-
formes en taller o en laboratori amb els teus experiments. T’apropes, em dones la mà i 
m’ajudes a sortir sense ensopegar amb res. Torno a sentir necessitat de parlar, però una 
vegada més callo per aferrar-me a aquest instant en què els nostres cossos flueixen per 
un espai que solament tu tens perfectament cartografiat en la ment. Sortim caminant 
a cegues, agafats de la mà, amb tota la nostra atenció posada a preservar intacte el teu 
artefacte. Al pati regna un silenci d’apagada, l’aire fa olor de mare-selva i d’algun guisat 
que es cou a la cuina, a l’altre costat del jardí. Desendolles la rentadora i sona un telèfon 
negre de baquelita que tens a la cambra del costat i que jo encara mai no he vist. Entres 
corrent i despenges interrompent el tercer truc. És la teva tia Pepita des de la casa, que 
pregunta si sabem per què no hi ha llum. Tu li contestes que aquesta vegada no has estat 
tu. Amb l’apagada es veuen més clars que mai els estels.



37TZOMPANTLIMIRALL - LLAVOR

Mirall - Llavor

La teva tia Pepita i el teu oncle Aurelio estan sopant a la cuina amb les espelmes que es 
guarden al calaix de sota els fogons per a quan se’n va la llum. Quan entrem tu i jo a la 
cuina ells dos interrompen la conversa i jo sento que el teu oncle s’enfonsa amb la nostra 
entrada en l’escenari de l’accident. No ha passat ni tan sols una setmana i tots tenim 
present la petita morta en tot moment, però per a mi aquest és l’instant tristament anti-
cipat en què els quatre que érem aquella fatídica nit ens tornem a trobar en el lloc dels 
fets. La teva tia ens ofereix alguna cosa per menjar i abans que contestem s’aixeca de la 
cadira com impulsada per un ressort i es posa a escalfar un guisat. La Pepita es mou com 
si estigués gestionant una emergència. Frenèticament, talla cinc llesques més de pa, 
treu dos plats, dos gots, dos ganivets i dues forquilles. Tu obres el refrigerador i del fosc 
interior en treus una ampolla de plàstic de mida familiar. Jo estic tens i mut pensant si la 
cadira que és més prop meu és la mateixa en què es va matar la teva cosineta. La teva 
tia posa els nostres plats a taula i jo m’assec entre l’Aurelio i tu, com si fos el meu torn en 
la ruleta russa. Em serveixes refresc de llimona i la teva tia s’asseu davant meu mentre 
assegura que el guisat s’escalfa en un no res. Tu comentes a l’Aurelio que l’apagada pro-
bablement és a causa de les obres, i ell confirma que, en efecte, venint per l’avinguda, ha 
vist com un camió grua trencava un cable elèctric quan carregava un contenidor de llam-
bordes a la cantonada del parc. Li respons que tant de bo ho arreglin aquesta mateixa nit 
perquè demà vols editar un vídeo, i jo de sobte trenco el meu silenci de purs nervis per 
dir que crec que el guisat ja s’ha escalfat. La teva tia s’aixeca de la taula i apaga el fogó 
mentre amb l’altra mà serveix tres cullerades grans al meu plat i dues al teu i n’ofereix 
a l’Aurelio si vol repetir. La Pepita allarga el braç per retirar el plat de l’Aurelio i quan ell 
intenta ajudar-la tomba les dues espelmes que il·luminen la cuina. Els quatre emmudim 
en la incòmoda foscor de l’apagada.
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Encanteri - Encanteri

La Sara està acabant de menjar per sopar un gran bol de llet amb l’últim tall de pastís que 
li ha quedat de la passada reunió amb les seves amigues. Sopa sola com és costum, però 
avui se sent incòmoda per l’apagada, ja que normalment el so del televisor la distreu i li 
fa companyia. La Sara pensa en els personatges de la seva sèrie favorita i anticipa amb 
gran lucidesa els girs en les trames que segurament avançaran en el capítol d’avui. Per a 
la Sara, l’últim tall d’un pastís casolà, sucat en abundant llet, és molt superior a un pastís 
acabat de sortir del forn. En acabar el pastís, el plat en què ha vingut es converteix en un 
tresor de trossets ressecs que entren a la boca enganxats a la cullera gràcies a la melme-
lada que la Sara es dedica a escurar obsessivament. Sostenint el plat a l’aire amb la mà 
esquerra, com si fos una paleta de pintor, la Sara mou la cullera amb la dreta com si fos 
un arc de violí que interpreta un staccato. En acabar la seva virtuosa interpretació, la Sara 
entra a la cuina. En la foscor d’avui, no troba a faltar la llum, però tem que les trufes que 
guarda al refrigerador no es fonguin. Llença el seu tovalló de paper a les escombraries, 
posa la seva cullera i el bol a la petita màquina rentaplats que té sobre el taulell de cuina 
i obre l’aigua calenta de l’aixeta per netejar conscienciosament el plat en què venia el 
pastís. Demà haurà de retornar-lo a la seva cosina Pepita. Havent sopat, la Sara s’asseu a 
la butaca i, just abans de quedar-se adormida, rep la visita d’un cigne blanc. No és que el 
cigne arribi a casa de la Sara sinó que, com passa sovint, la Sara s’adona de la presència 
de l’animal al peu de la butaca. Avui el cigne apareix i torna a desaparèixer sense dir res, 
però la Sara creu que l’aparició ja és un missatge per si mateix i que alguna cosa espe-
cial li passarà demà. En realitat, la Sara solament es recorda de les seves al·lucinacions 
hipnagògiques quan li passa alguna cosa fora del comú l’endemà o quan aquestes tenen 
una part auditiva. Algunes nits, la Sara ha intentat aixecar-se per apuntar el que li acaba 
de dir el cigne, però el cos no li respon i el somni profund que ve a continuació esborra 
gairebé sempre aquests records. La Sara considera que el cigne és savi i fins està con-
vençuda que algunes de les aparicions, al llarg de la seva vida, li han anticipat esdeveni-
ments importants i alguna desgràcia. La Sara es desperta sobtadament amb el solo de 
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trompeta d’una cúmbia, que sona ben igual que les dels balls de la seva adolescència, i 
decideix anar a la seva cambra a dormir en el que queda de la nit. Passa per la cuina, treu 
una trufa del refrigerador i la menja abans d’apagar el televisor interrompent abrupta-
ment els aplaudiments del públic que aquesta matinada visita l’estudi des d’on s’emet el 
programa de música tropical. Acaba d’adonar-se que ja han arreglat l’apagada.
La Sara es fica al llit i sent que té les cames nervioses, com si estiguessin carregades amb 
electricitat estàtica. Pensa en la visita del cigne i la ment se li dispersa en mil hipòtesis 
sobre el que passarà: tem que passi una altra desgràcia i sent que el proper podria ser 
l’Aurelio, a qui veu completament abatut. L’Aurelio, el net del galà jardiner de la casa 
gran, va ser nen d’hospici, encara que protegit per la Sara i per la Pepita. Les cosines 
sempre van donar a l’Aurelio el seu afecte sincer, però era impossible protegir-lo de la 
dura veritat de la seva existència. Aquest pobre Aurelio a qui els bons cors compadien 
per haver quedat orfe de pare i mare el dia del seu naixement. L’Aurelio, que les males 
llengües —i molt especialment la renoca Figueroa— van repudiar sempre per ser el 
fruit de la infidelitat entre la mare i el seu cunyat. L’Aurelio, l’atleta desemparat, a qui la 
seva mare va gestar envoltat de mentides i a qui a l’hospici les monges van vestir amb 
aspres veritats.
Sona el telèfon, la Sara despenja el supletori que té al costat del llit i contesta amb la veu 
enrogallada per les hores de mig son. El cigne tenia raó: l’Aurelio diu que l’ha trucat l’on-
cle Aurelio per anunciar-li que arribaria a la ciutat amb el primer autobús del matí i diu 
que vol veure’l. La Sara salta del llit i puja a la plataforma vibratòria, aquest aparell que 
va comprar després de veure’l mil vegades anunciat a la televisió i que suposadament 
serveix per a fer gimnàstica passiva. Les cames de la Sara es relaxen amb la vibració que 
puja de la plataforma per les plantes dels peus i que fa tremolar cada centímetre cúbic 
de la seva massa corporal. Amb veu molt baixa i amb efecte de trèmolo, recita un pare-
nostre i es concentra a veure el que ha de venir.
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Mirall - Símbol

L’Aurelio acaba d’arribar a la ciutat, es renta la cara al lavabo de l’estació d’autobusos i es 
mira en el mirall rovellat amb desafecció. Els tres vàters estan ocupats i l’Aurelio espera 
el seu torn amb un nus a l’estómac i un altre a la gola. El bany està tan brut que fins l’ai-
gua sembla bruta, però en realitat és la mateixa que arriba de la depuradora a totes las 
cases de la ciutat. La mateixa. S’obre la porta d’un dels cubicles i en surt un home obès 
que arrossega una maleta pesant i carrega una caixa de cartró sota el braç. L’Aurelio li ce-
deix el pas perquè pugui sortir abans d’entrar ell a l’infecte cubicle per alleujar-se. Quan 
l’Aurelio es posa la mà a la sivella del cinturó, personalitzada amb les lletres RL, sent com 
si algú l’estigués observant. Abans de procedir a evacuar, l’Aurelio mira al seu al voltant 
i s’adona d’un forat situat a la mampara de la dreta. Amb el colze dret recolzat al genoll 
dret, l’Aurelio aguanta el barret amb la mà per tapar el forat, però per curiositat s’ajup 
una mica i per sota de la mampara aconsegueix veure uns grans peus amb sabates de 
taló al cubicle contigu. Després d’estirar la cadena, l’Aurelio es puja els pantalons i, abans 
de cordar-se’ls, es gira a la dreta. El dit índex d’una mà molt masculina, però amb ungla 
postissa de color vermell, apareix pel forat de la mampara i li fa un gest d’invitació a 
apropar-se. L’Aurelio no dubta ni un instant: es treu el membre dels calçotets i l’emboteix 
decidit al forat, on el rep una boca humida i tremolosa que el posa com un rifle en menys 
de tres segons. Darrere de la mampara, la boca succiona mentre la llengua gira acariciant 
amb fruïció, i l’Aurelio respira cada vegada més profund intentant no fer soroll, fins que, 
quan està a punt de descarregar entre espasmes tota la tensió, sent com una navalla 
separa les seves parts amb un tall net. El cos de l’Aurelio cau dessagnant-se, copeja amb 
el cap la cisterna del vàter i amb els pantalons a l’altura dels turmells queda inconscient, 
caigut de costat. Mentrestant, de l’altre costat de la mampara, la seva verga sobtada-
ment flàccida cau als peus de l’home atlètic, que la recull amb els toscos dits guarnits 
amb ungles postisses. Del primer cubicle surt un jove espaordit que corre a denunciar 
l’agressió al vigilant de l’estació, mentre que l’home atlètic surt descalç del bany i desa-
pareix sense ser vist. El vigilant no és al seu lloc i per això el jove, molt alterat, es dirigeix 
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a taquilles cridant que estan matant algú al bany d’homes. Una veu femenina irromp 
a l’estació per megafonia demanant al personal de seguretat que es dirigeixi al servei 
d’homes. Quan, finalment, l’únic vigilant de l’estació entra al bany, troba el cos inert, 
seminu i mutilat sobre un toll de sang i orina. Al cap d’un parell d’hores, quan el jutge s’hi 
presenta per aixecar el cadàver, reconeix al moment el rostre pàl·lid i envellit del famós 
ciclista i immediatament en confirma la identitat per les lletres RL de plata a la sivella 
del seu cinturó. El jutge pren nota en el seu informe de la brutalitat de l’assassinat, de 
l’orifici a la mampara dreta i de la presència d’unes sabates de taló de xarol negre de talla 
extragran abandonades al cubicle contigu al que contenia el cadàver.
L’Aurelio entra al seu apartament fora de si. Posa el penis del seu pare en un pot de vidre, 
l’omple amb aigua i aquesta es tenyeix de color rosa, enrosca la tapa i el fica al congela-
dor. Es treu la roba, s’arrenca les ungles postisses i ho tira tot a la bossa d’escombraries 
negra que té en un cubell sota l’aigüera de la cuina. Entra al bany i obre l’aigua calenta 
de la dutxa. Amb la respiració molt alterada, l’Aurelio observa com desapareixen primer 
el seu rostre i després el seu tors atlètic al mirall del petit bany, que s’entela amb el baf 
en pocs segons. Cau de genolls plorant i a continuació es talla les venes amb la navalla 
d’afaitar. Minuts més tard, el timbre de l’apartament sona amb insistència. La Sara ve 
a veure a l’Aurelio acompanyada per la Pepita, preocupadíssima pel mal presagi de la 
visita del cigne i per les notícies que li ha donat en la seva trucada d’aquesta matinada. 
Veient que l’Aurelio no les obre, la Sara demana a la Pepita que tregui la seva clau i obri la 
porta. Les dues entren a l’apartament i la Sara ensopega amb una caixa de cartró plena 
de peces del rellotge de paret i amb les restes de la vitrina destrossada. La Pepita avança 
temorosa repetint el nom d’Aurelio amb interrogació. La Sara la segueix obrint-se pas a 
les palpentes pel passadís. La Pepita obre la porta del bany i fa un crit que la Sara ja esta-
va esperant. Les dues dones sostenen el cos atlètic, nu i moribund de l’Aurelio, com si fos 
el davallament de la creu. Estan decidides a salvar-lo: la Sara esquinça una samarreta de 
cotó que li passa la Pepita i amb les tires fan torniquets als canells de l’Aurelio per conte-
nir l’hemorràgia. Al cap d’una hora, l’Aurelio torna en si al seu llit. Asseguda al seu costat, 
la Sara li posa compreses calentes al front mentre la Pepita va i ve acabant de netejar els 
rastres de sang que ha trobat a l’apartament, l’escala i el cotxe. La Sara agafa el telèfon 
que és sobre la tauleta, marca el número de l’hospici i demana de parlar directament 
amb la mare superiora. Amb escasses paraules, la Sara s’entén amb la priora i queden 
d’acord que, d’aquí a uns dies, l’Aurelio passarà a residir a l’hospici, ocupant-se de feines 
de jardineria.
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Arribem a l’apartament de l’Aurelio. La teva tia Pepita ens el va oferir com a lloc de resi-
dència quan li vam dir que volíem anar-nos a viure junts. L’Aurelio estava tan deprimit, 
des de la mort de la seva filleta, que les teves ties van convenir que anés a viure a l’hos-
pici, on possiblement acabarà la vida cuidat per les monges, igual com la va començar. 
L’apartament no és molt gran, però és ben bé al costat de l’estació d’autobusos, i això 
ens convé ara que anem amb freqüència a veure exposicions a la capital. Tu continuaràs 
anant gairebé diàriament al taller que conserves al jardí de la casa gran i jo passaré mol-
tes hores aquí tancat, fent servir el teu ordinador sobre les estovalles d’hule florejat, a la 
taula de l’estret menjador. La teva camioneta cap tan just a l’estacionament que, des del 
primer dia, ja vam caure malament als veïns que es queixen que els dificulta la maniobra 
i amenacen que ens la ratllaran. A la part posterior de la teva camioneta, com sempre, 
tens mil i una andròmines, a les quals se sumen els escassos elements de decoració que 
tenien l’Aurelio i la seva difunta filla. La cambreta de la nena aviat es convertirà en el meu 
primer taller, ja que els meus experiments estan desbordant el digital i connectant-se 
a l’analògic. I junts estem preparant la nostra primera col·laboració: una instal·lació a la 
tintoreria que hi ha davant del parc. Aprofitant que les obres del carrer del Convent es 
van parar quan les excavadores van trobar restes arqueològiques prehispàniques i que 
els propietaris orientals van assumir que el seu negoci passaria una bona temporada 
tancat, la teva tia Sara va trucar diverses vegades a l’altra tintoreria que ells mateixos 
tenen al sud i els va convèncer que ens cedissin per un mes el seu local buit, tal com està. 
Ja hem anat diverses vegades a veure el local. Les primeres vegades no teníem claus 
i miràvem a través de les escletxes de la persiana metàl·lica que protegeix l’aparador. 
Abans-d’ahir la Sara i la Pepita ens van donar les claus de la tintoreria juntament amb les 
d’aquest apartament, dins d’una capseta de cartró perfectament embolicada per a regal. 
A més, la Pepita ens va regalar melmelades per a omplir el rebost i ens va dir que també 
ens donaria guisats dels que ella prepara quan hàgim buidat i netejat el congelador, que 
encara és ple de les coses que va deixar l’Aurelio.



44 TZOMPANTLI GRAU EN ARTS

Tornes a l’apartament i ja gairebé és hora de sopar. Quan sento entrar la teva clau al pany, 
el cor se m’accelera i m’aixeco per rebre’t amb moltes ganes d’abraçar-te i que m’expli-
quis com t’ha anat la tarda d’avui. Entres amb una carpeta plena de fotocòpies sota el 
braç i em demanes que t’apropi tisores i cola. Ens posem a retallar les etiquetes de sopa 
de tomàquet que vas fotocopiar i passem una bona estona enganxant-les als pots de 
vidre reciclats plens de melmelades que ens va obsequiar la Pepita. M’encanta saber que 
el nostre rebost és ple de pots de diferents melmelades casolanes, tots etiquetats com 
si fossin un sol producte comercial, envasat en una fàbrica. Quan tanquem les portes 
de l’armari del rebost penso que la gent habitualment decora la seva nova residència 
amb intenció d’embellir l’aparença del lloc i de les coses que té, mentre que tu, en canvi, 
fas tot el contrari: amagues la varietat de colors i sabors d’allò més autèntic que tenim 
sota una aparença freda i impersonal. Una altra de les coses que m’encanten d’aquest 
apartament és la silueta del rellotge de paret que va estar penjat a l’entrada i va deixar 
marcada la seva forma per efecte de la pols i del sol. Cada vegada que veig aquesta marca 
a la paret em pregunto si el temps arribarà a esborrar el rastre d’aquest rellotge, i fins 
he pensat a aplicar-hi esprai fixador de cabells per a evitar que acabi esvaint-se el rastre 
de la seva absència.
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Pujo la persiana metàl·lica de la tintoreria. A continuació, tu obres la porta de vidre i ma-
nipules els interruptors etiquetats en xinès fins que t’assegures que has encès tots els 
llums. Mentre franquegem la porta, noto el rastre de la característica olor i estic a punt 
d’esmentar el segon dia en què ens vam veure, just aquí, però com sempre em mossego 
la llengua per assegurar-me que estic vivint el present; ara i aquí.
Ens apropem al mostrador, obrim la tapa i passem darrere com nens desitjosos per veu-
re què els han portat els Reis. Jo em quedo inspeccionant el carrusel transportador de 
roba i tu vas dret fins al fons a tafanejar a la rebotiga. Anoto en la meva llibreta tots els 
detalls del motor, capaç d’impulsar fins a sis-centes peces: “0,75 H.P. PER OPERAR A 115 
VOLTS, 60 CICLES, 1 FASE”. Trec el flexòmetre de la butxaca i mesuro les dimensions del 
recorregut del carrusel instal·lat al sostre, que té forma ovalada i fa aproximadament “1,2 
M AMPLE x 6 M LLARG”. El soroll del flexòmetre crida la teva atenció i des de la rebotiga 
em preguntes si necessito ajuda. En comptes de contestar-te, deixo el llapis dins de la 
meva llibreta sobre el mostrador i m’apropo a veure què fas. Entro a la rebotiga i et trobo 
asseguda en un tamboret amb el seient encoixinat que gira a dreta i esquerra per ajustar 
l’altura, i tu sembles una nena allà asseguda prenent impuls amb els talons per girar i gi-
rar mirant al sostre amb els braços enlaire. No sabria dir si la teva actitud denota despre-
ocupació o capficament, però sento que amb els teus girs et connectes amb dimensions 
ocultes d’aquest lloc, com un dervix que centrifuga el seu ego. Potser t’estàs mimetitzant 
amb la maquinària de la tintoreria, que sembla dividida entre dues espècies diferents: 
les premses de planxat, juntament amb les taules de vaporatge, semblen dracs dormits, 
mentre que les rentadores en sec i les assecadores industrials semblen robots ciclops 
fets per a girar i girar sense moure’s de lloc. Tu pares de girar, t’aixeques enmig de tots 
aquests equips letàrgics i et recolzes a la meva espatlla. Em poso a caminar en direcció al 
carrusel transportador de roba, et passo l’extrem del flexòmetre, et demano que m’aju-
dis a mesurar l’altura del sostre i anoto: “SOSTRE 3,2 M”. Abans d’anar-nos-en, prenc nota 
de dues mesures més en la meva llibreta: “ALTURA GUIA: MÀX. 2,2 M / MÍN. 1,6 M”.
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Arribem a l’apartament. Deixo la meva llibreta al costat del teu ordinador, sobre les esto-
valles d’hule estampat amb flors que cobreix la taula del menjador. Necessito que m’es-
coltis, vull explicar-te el projecte que en aquestes últimes hores s’ha anat ordint a les 
meves entranyes, però tu, en arribar, passes directament al bany i ara mateix en surts 
molt decidida amb l’assecador de cabells a la mà, camí de la cuina. T’agenolles al costat 
del refrigerador, el desconnectes i en aquesta mateixa presa de la cuina endolles l’asse-
cador. M’apropo i t’ofereixo una mà per a aixecar-te mentre amb l’altra tapo la boca d’aire 
de l’assecador apagat amb què m’estàs apuntant, et miro als ulls i et demano que escol-
tis la meva idea. Somrius i dius que endavant, que t’expliqui, però obres el congelador, 
arrenques un grapat de l’abundant gebre que s’acumula a l’interior i el llences a l’aigüera. 
Malgrat la teva dispersió, començo a explicar-te que estic imaginant una instal·lació per 
a la tintoreria en què usaria el teu ordinador per a controlarel carrusel transportador de 
roba però tu engegues l’assecador i comences a fondre el gebre. Pujo el volum de la veu 
per compensar el soroll agut de la turbina de l’assecador i intento explicar-te que dema-
naré prestada una placa d’Arduino i que m’he creat un compte a GitHub per treballar en 
la programació de la peça. Apagues un moment l’assecador i, sense deixar-lo anar, obres 
un calaix del moble de la cuina, en treus una espàtula i amb l’ajuda d’aquesta continues 
atacant la gruixuda capa de gel del congelador. Decideixo que no és moment per a ex-
plicar-te el meu projecte. Surto de la cuina, em quedo mirant un instant la marca que 
va deixar el rellotge a la paret, faig quatre passes fins al menjador, m’assec a la cadira 
plegable que uso per a treballar i obro de mala gana el quadern d’anotacions.
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Arribo d’hora a la tintoreria i veig dues camionetes de l’Institut Nacional d’Arqueologia 
davant de l’excavació que, des de fa uns dies, estan duent a terme una dotzena d’especi-
alistes. Per la presència de les camionetes, dedueixo que s’acaba de produir una impor-
tant troballa. M’apropo al cordó de seguretat que delimita la zona d’excavació, pregunto 
què ha passat a un vigilant i ell em contesta arronsant les espatlles i assenyalant en 
direcció a l’arbre del qual vas arrencar aquella beina en la nostra segona trobada. A l’altre 
costat del carrer, a l’ombra de l’eritrina veig clarament el més veterà dels arqueòlegs 
discutint acaloradament amb la priora del Convent, però no aconsegueixo sentir una 
sola paraula. L’hàbit gris de la monja contrasta amb els rams de flors vermelles en forma 
d’espasa que apunten al cel blau clar d’aquest matí. Una de les dues camionetes s’engega 
i dos ajudants donen indicacions amb xiulets i gestos al conductor perquè aconsegueixi 
apropar-la marxa enrere fins al peu de l’excavació. Els ajudants indiquen el final de la ma-
niobra amb sengles cops als laterals de la camioneta i s’apressen a obrir les dues portes 
posteriors a l’uníson, com en una coreografia. De sobte, del subsol emergeix un parell 
d’arqueòlegs, cada un amb un crani sobre una base quadrada d’escuma de poliuretà. 
Darrere del primer, n’emergeix un altre parell i després un altre, i tres parells més. Molt 
lentament, amb molta cura, pugen els cranis a la camioneta i els van col·locant per ordre 
en unes caixes de fusta fetes a mida. Em poso dret i m’apropo al màxim a la zona acor-
donada. Els mateixos sis parells d’arqueòlegs baixen una altra vegada i després tornen 
a pujar en el mateix ordre amb un altre carregament idèntic. I, així repetidament, van 
pujant a la superfície els cranis a dotzenes. Vaig fent la volta al perímetre acordonat per 
fixar-me en detalls i acabo buscant l’ombra a la vorera del davant. 
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A l’ombra de l’eritrina, em quedo absort al costat de la priora, contemplant la macabra 
desfilada quan, de sobte, sento una veu coneguda que em gela la sang quan pronuncia 
una sola paraula: “Tzompantli”. Em giro per veure i trigo uns segons a reconèixer la per-
sona que emet aquesta veu indígena, antiga i misteriosa. És l’Aurelio, amb cara de sonat, 
rere la reixa del Convent, protegit del sol amb una gorra de beisbol i que recolza la barbe-
ta al pal de l’escombra de jardiner, el qual sosté amb les poderoses mans. 
S’apropa el veterà arqueòleg, que durant tot el matí està supervisant els treballs assegut 
en un enginyós bastó trespeus que li serveix de suport en caminar i de seient. El vell 
es para al costat de la mare superiora i li comenta en to erudit que les fileres de cranis 
trobades al subsòl eren el Tzompantli de la ciutat abans de l’arribada dels colonitzadors. 
I amb un cop d’efecte, mirant de reüll l’Aurelio —que segueix aquí rere la reixa—, deixa 
anar que curiosament Tzompantli és el mateix nom amb que aquest bon home s’acaba 
de referir a l’arbre anomenat eritrina. Com que no tinc a mà la meva llibreta, em trec el 
mòbil de la butxaca dels texans i t’envio aquest missatge privat: “TZOMPANTLI 💀 💀 💀
💀 💀 💀 💀 💀 💀 💀 💀 💀 🌱”.
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Al matí següent, l’equip d’arqueòlegs i els seus ajudants repeteix la mateixa tasca d’ahir. 
L’única diferència és que tu i jo estem preparats amb càmera i teleobjectiu al terrat de la 
tintoreria, decidits a fotografiar cada crani que extreguin avui de l’excavació. Aviat seran 
les dotze del migdia i fins ara s’han pujat onze dotzenes de cranis d’un en un a la camio-
neta. Com que tu estàs ocupada amb la càmera de fotos, trec el mòbil i em poso a gravar 
un pla fix, recolzant-me a la balustrada. Enquadro el lloc per on estan a punt de sortir 
una altra vegada els dotze arqueòlegs. Comencen a sonar els quarts al campanar del 
Convent quan apareixen els dos primers i així van sortint les sis parelles, una rere l’altra, 
amb els seus parells de cranis en safates quadrades de poliuretà blanc, i els van col·locant 
a les caixes que tenen preparades a la camioneta mentre sonen les últimes campanades 
de les dotze del migdia. Quan deixa de ressonar l’última campanada, tallo la gravació i 
et miro amb la certesa que estàs desitjant veure i escoltar aquesta petita peça. Tapes el 
teleobjectiu i aixeques la vista cap a mi confirmant que compartim l’expectativa. Ens fi-
quem corrent a la caseta de l’escala del terrat i tanquem la porta per veure amb claredat 
el vídeo a la modesta pantalla del meu mòbil. El pla fix en angle molt picat dels dotze ar-
queòlegs que treuen a la llum dotze cranis de més de cinc-cents anys d’antiguitat funcio-
na de meravella amb el solemne so de les dotze campanades. Hem de baixar a preguntar 
al vell supervisor de l’excavació si creu que queden encara molts cranis i després esbrinar 
per telèfon quant ens costaria llogar l’equip necessari per tornar a enregistrar la imatge 
i el so de l’escena de manera professional.
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Vaig insistir a llogar aquest equip professional i ara me’n penedeixo. Estic veient les 
imatges enregistrades aquest matí al monitor que tinc instal·lat sobre el taulell de la 
tintoreria. Són hores i hores de preses insulses que intenten emular el que ja estava 
registrat espontàniament amb la modesta càmera del meu mòbil. Preses en diferents 
angles i amb diferents ajustos, totes acceptables però sense la frescor del meu primer 
vídeo. Demà editaré la millor presa de les que he gravat avui en alta definició posant el 
so de les campanes que he gravat per separat en alta fidelitat digital, però segurament 
continuaré preferint el meu primer vídeo, amb menys resolució però amb ànima.
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Estic pensant en les explicacions que em va donar el tipus que em va llogar l’equip. Els 
seus arguments tècnics eren irrefutables, però no parava de referir-se a la qualitat de les 
imatges i dels sons en termes absoluts. La seva equació seria: a major qualitat, major 
preu. L’experiència d’aquest matí representa per a mi una epifania: a partir d’avui, em de-
claro contrari a qualsevol idea de «qualitat» que s’expressi així, en singular. Ja solament 
crec en les qualitats, mai més en la qualitat. Les qualitats del vídeo i de l’àudio de la meva 
gravació amb el mòbil són diferents de les que acabo d’aconseguir amb l’equip professi-
onal. Ara que he acabat d’editar el vídeo en el teu ordinador i que puc comparar l’un amb 
l’altre, no hi ha dubte que aquest últim mostra més detalls, ja que té major resolució i 
capta la llum d’una manera més fidel que no el primer. No hi ha dubte que el so captat pel 
micròfon professional és més pur. Però avui m’adono que, amb aquesta lògica de vene-
dor d’equips, el llapis seria inferior a l’aerògraf, la fotografia en blanc i negre seria obso-
leta al costat de la fotografia en color, el violí seria sistemàticament descartat a favor del 
violoncel, que té un registre més ampli, i els mosaics es considerarien menys valuosos 
que les impressions digitals pel simple fet de tenir menys resolució. En efecte, veient el 
que vaig gravar amb el meu mòbil el primer dia, i comparat amb el que he gravat aquest 
matí amb l’equip professional, reconec que les qualitats són diferents. Justament en la 
varietat de qualitats hi ha la riquesa dels mitjans, i el gran repte és encertar en l’elecció 
per a potenciar els valors de cada projecte. De la mateixa manera que de vegades es-
colto cançons amb veu i guitarra que m’emocionen més que moltes àries d’òpera amb 
orquestra simfònica i cor, de la mateixa manera que de vegades em quedo apreciant una 
pintada de carrer feta amb trepa, que amb la seva simplicitat formal em diu coses que 
no em diu una gran foto superproduïda per una campanya publicitària, acabo de decidir 
que aquest vídeo que vaig fer amb el meu mòbil no és cap esbós sinó la peça definitiva. 
Ara haig de fer proves per a decidir si el suport d’exposició per a aquest vídeo ha de 
ser modest per a estar en concordança amb el dispositiu amb què va ser produït o bé, 
al contrari, usar un luxós monitor d’última generació o un potentíssim projector per a 



58 TZOMPANTLI GRAU EN ARTS

mostrar-lo al públic. Me’n vaig a dormir amb la intuïció que presentar-lo directament en 
un mòbil, fixat a la paret de la sala amb quatre claus en forma de L protegits amb tub de 
plàstic transparent, seria l’opció més adequada i també la més barata.

Marta Sureda Costa. Somnis (2017).
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Camí - Encanteri

M’he despertat d’hora amb moltes ganes de provar el que vaig pensar ahir. Em serveixo 
un te, trec sis o set galetes de la capsa i les deixo amuntegades al costat de la tassa men-
tre es refreda. Dibuixo el contorn del meu mòbil amb un llapis en un full de paper blanc. 
Ara m’ajudo d’un regle i un cartabó per a marcar els quatre punts on clavaré els claus, a 
cinc mil·límetres de cadascuna de les quatre cantonades del dispositiu. Prenc una mica de 
te, encara calent, amb una galeta. Tinc els quatre claus sobre la taula i quatre tacs per a la 
paret. Trec el trepant de la caixa d’eines, munto una broca del sis per a formigó i utilitzo 
el meu dibuix com a trepa per a fer els quatre forats amb els quals fixaré el mòbil a la 
paret, a l’altura dels ulls. Poso els tacs als forats i cargolo els quatre claus en forma de L 
assegurant-me de no collar-los massa. En una de les caixes on tinc les meves coses des 
que em vaig traslladar aquí amb tu, trobo mànega de PVC transparent, que tenia guar-
dada de la bomba d’aigua per a la meva vella peixera. Amb les teves tisores tallo quatre 
segments de mànega de tres centímetres de llarg cadascun i enfundo els quatre claus. 
Em trec el mòbil de la butxaca posterior dels texans, netejo la brutícia de la pantalla amb 
la camussa que tens a l’estoig de les ulleres de sol, poso en reproducció contínua el vídeo 
dels dotze cranis, faig lliscat el dispositiu entre els quatre claus i em quedo veient-lo. 
M’encanta que el mateix dispositiu de producció sigui el d’exhibició d’aquest vídeo. Faré 
alguns ajustos per a millorar la presentació abans de despertar-te perquè em diguis què 
et sembla. Prenc uns glops del te amb dues galetes més. Despenjo el mòbil de la paret, 
vaig a “Configuració”, inhibeixo l’apagat automàtic de pantalla, enganxo un tros de cinta 
adhesiva de doble cara a la tapa posterior del dispositiu, torno a fixar el mòbil a la paret i 
el connecto al carregador, que està endollat a sota a la dreta, en aquesta mateixa paret. 
Vaig a buscar els teus auriculars i els connecto també al telèfon, però el cable no és prou 
llarg per a deixar-los a terra, de manera que poso una cadira per a sostenir-los. M’allunyo 
dues passes.. La cadira amb els auriculars distreu totalment l’atenció. Decideixo descon-
nectar el carregador un moment per a tornar a endollar el trepant, i amb la mateixa bro-
ca del sis faig un altre forat, mig metre a la dreta del mòbil, hi insereixo un altre tac i poso 
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un clau en forma de  ¿ on estaran penjats els auriculars. Abans de despertar-te, prenc un 
glop de te i amb una galeta a la boca retiro la cadira, guardo el trepant, torno a endollar 
el carregador, penjo els auriculars del cinquè clau i, ara sí, dono per acabat el muntatge. 
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Mirall - Encanteri

Preparo un altre te i dues torrades. Trec la mantega del refrigerador i també un pot de 
vidre mitjà ple de melmelada de taronja etiquetat com a sopa de tomàquet. Ho poso tot 
en una safata junt amb un tovalló de paper i una cullera. Entro a la nostra cambra amb la 
safata a les mans i et trobo dormint, travessada en diagonal sobre el llit que compartim. 
M’assec al teu costat i aguanto la safata sobre els genolls mentre t’acarono el front i et 
pregunto si vols esmorzar. Obres els ulls, preguntes quines hora és, i quan em sents dir 
que sonaran les nou et lleves molt de pressa, arrenques a córrer i et tanques al bany. 
Deixo la safata al peu del llit i em deixo caure d’esquena, desanimat. Entres corrent a la 
cambra, nua, endolles l’assecador i t’asseques mentre mires per la porta de la cambra 
cap al menjador. Estàs mirant el meu muntatge. Apagues l’assecador, el deixes a terra i 
t’apropes per veure bé el vídeo. Et poses els auriculars. Escoltes i mires. Mires i escoltes 
mentre jo m’aixeco del llit i em quedo aturat sota el marc de la porta de la cambra mirant 
com mires i escoltant com escoltes. Nua, d’esquena a mi, connectada al petit dispositiu 
per la línia negra que dibuixa el cable dels auriculars, unint els dos costats del cap al mò-
bil penjat sobre el fons blanc de la paret. No necessito que em diguis amb paraules què 
penses ni què sents: el teu cos m’indica tot el que necessito saber sobre la teva reacció 
davant el meu treball amb la seva posició, la seva quietud, el seu gest. Ara i aquí però 
alternant entre diverses capes alhora.
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Encanteri - Llavor

La Sara i la Pepita entren a la tintoreria i jo trec el tamboret giratori de la rebotiga perquè 
la teva tia Sara s’assegui. Ahir tu i jo vam estar tota la nit acabant de transferir amb tri-
cloroetilè fotocòpies de les fotos dels cranis a les cent quaranta-quatre samarretes que 
aquest matí pengem al carrusel, que ara avança i retrocedeix amb el motor controlat 
per l’ordinador. Cada vegada que algú passi darrere del mostrador, la càmera web de 
l’ordinador detectarà el moviment i donarà una instrucció a l’Arduino perquè es mogui 
el carrusel durant un nombre aleatori de segons, entre 1 i 12. A la rebotiga tenim un mo-
nitor on es pot veure el vídeo amb les vint-i-quatre hores de la vetlla de la teva cosineta, 
reproduït a setze vegades la velocitat normal. En l’hora i mitja que dura la reproducció 
d’aquest vídeo s’aprecien desenes de persones que van passant pel tanatori a acomia-
dar-se de la nena morta recentment. Al costat del monitor hi ha els llençols estampats 
amb els teus dibuixos, deixats per terra i amb xinxetes clavades al costat de la resta de 
pertinences que van quedar a la cambra de la nena i al costat de la teva escala de pintor 
amb el primer esglaó trencat. La Pepita t’està ajudant a col·locar dotze pots de les seves 
melmelades, etiquetades com a sopa de tomàquet a l’aparador. Sobre aquests dotze 
n’hi van onze, i sobre els onze n’hi van deu més, i després nou, vuit, set, sis, cinc, quatre, 
tres, dos i un. Mentrestant, jo acabo d’instal·lar el meu mòbil amb el meu vídeo a la paret 
que queda al costat de la caixa registradora, a dues passes del taulell. Demà t’ajudaré a 
muntar els mecanismes de bicicleta a l’entrada perquè el dissabte pugui venir qui vulgui 
a visitar el nostre taller obert.
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Encanteri - Camí

Ja és dissabte i molta gent va venint a visitar el nostre taller obert a la tintoreria. Les 
primeres han estat la Pepita i la Sara, que s’hi han estat estona comentant cada detall 
amb molta emoció. El que la Sara no era capaç de veure li ho explicava la Pepita i el que la 
Pepita explicava ho repetia la Sara per telèfon a tots els amics de la família per animar-los 
a venir durant el dia. La Sara ha trucat al Convent, ha parlat amb la priora i li he sentit dir 
que ella no podia veure res del que hi havia a l’exposició, però l’ha convençuda perquè 
li regalés vint caixes de dolços d’ou dels que fan al forn al Convent per oferir a qui vin-
gués. Al cap de poc ha arribat la monja més joveneta amb les vint caixes apilades sobre 
un carretó. Jo he descarregat les caixes i la he convidada a passar, però ella s’ha posat 
vermella i ha tornat directament al Convent amb el carretó buit. La Pepita ha decidit 
complementar el detall amb vint ampolles de vi que ens acaben de portar de la tenda 
d’ultramarins. El primer a provar el vi és el senyor de la papereria, que em comenta que 
ell d’art no hi entén però que sempre ha admirat els dibuixos que li portes a fotocopiar. 
La gent va passant i les caixes de dolços i les ampolles de vi es van buidant. Ens visi-
ten grups d’amics que ens donen suport amb la seva presència, molts d’ells sense saber 
exactament què dir del que veuen. Jo surto a fumar una cigarreta quan m’adono que 
falta el pot de dalt del teu muntatge a l’aparador. Vaig a preguntar-te si saps qui se l’ha 
emportat, però em distrec quan arriba el vell arqueòleg amb l’inconfusible bastó tres-
peus i, en aquest moment, decideixo anar corrent al nostre apartament a buscar la teva 
càmera de fotos per immortalitzar el nostre reeixit taller obert. Pujo a un tramvia que 
connecta l’avinguda principal amb l’estació d’autobusos i en pocs minuts estic obrint la 
porta del nostre apartament. Entro i, sense treure la clau del pany, corro fins a la cambra, 
agafo la càmera i el trespeus, m’asseguro que la bateria de recanvi i el carregador són a 
la funda i, just abans de tornar corrent, entro a la cuina i busco un pot de melmelada per 
reposar el que segurament algú s’ha emportat de la tintoreria. Com que no en queda cap 
al rebost, vaig al refrigerador, però tots són oberts. Llavors obro la porta de sota i al fons 
del congelador, que tu vas deixar apagat perquè es fongués el gel que et vas cansar de 
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desfer amb l’assecador, trobo un pot ple en un toll d’aigua freda. Vaig corrent a buscar la 
teva carpeta, n’agafo una fotocòpia d’etiqueta de sopa de tomàquet, la retallo amb les 
teves tisores, asseco el pot amb un drap i enganxo l’etiqueta amb el teu llapis adhesiu. 
Amb la càmera penjada en bandolera i el pot acabat d’etiquetar en una mà i el trespeus 
a l’altra, surto com un llamp esperant que quan aconsegueixi arribar a la tintoreria l’ar-
queòleg no se n’hagi anat encara.



Primera edició: Febrer 2018
Disseny: Oberta UOC Publishing, SL

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s’indiqui el contrari)  
a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons.  
Podeu modificar l’obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu 
l’autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l’obra 
derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot 
consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca




