
EL MEU GERMÀ 

 

 

Un migdia de Nadal, en ple dinar i sense que cap malaltia o avis prèvia- ni que 

fos petit i discret- ens hagués permès sospitar cap problema de salut, el meu 

germà es va morir. No havia estat mai un noi gaire actiu – es marejava sovint, i 

no li agradava jugar a futbol ni emborratxar-se amb les companys quan anàvem 

al restaurant xinés de darrere de l’escola, no tant perquè el dinar fos barat com 

perquè a l’hora de pagar ens convidaven a gotets de licor sense preguntar-nos 

l’edat- , però tampoc no era malaltís, aquella mena de noi que de seguida es 

veu que no acaba d’anar bé. Per això els pares es van quedar en un estat de 

xoc tal que no acabaven d’entendre què passava en realitat. En el fons suposo 

que no volien entendre-ho, perquè si de debò haguessin volgut els hauria estat 

ben fàcil adonar-se’n: el Toni era ben mort, allà davant seu, i si no ho veien era 

perquè potser no podien permetre-s’ho. El pare treballava en una botiga de 

taxidèrmia de la plaça Reial; era un bon pare i un bon marit, no tenia cap vici, 

tret d’una enorme caixa de fusta amagada a l’armari, amb revistes de senyores 

despullades i amb l’entrecuix difuminat, tancada amb un cadenat que el meu 

germà i jo obríem quan ens deixaven sols a casa. A les tardes, la mare portava 

la comptabilitat d’una petita empresa de construcció. No érem la foto de família 

feliç que surt a l’anunci de cuines i frigorífics, però tampoc no ens ofegava la 

depressió. Vivíem al dia i no estalviàvem gaire perquè les nostres estudis i la 

hipoteca del pis devoraven tots dos sous. No anàvem mai al cine. Com a gran 

desembós setmanal, cada dissabte el pare comprava el diari esportiu per 

informar-se dels partits que s’havien de jugar aquell cap de setmana. 

Comprava el del dissabte perquè així tenia dos dies per llegir-lo de dalt a baix; 

comprar el diari del diumenge li semblava un dispendi exagerat si només tenia 

un dia per llegir-lo. El diumenge miràvem sempre el partit que feien per la tele, 

fos quin fos i encara que els equips ens caiguessin tan lluny que fins i tot ens 

costés situar-los al mapa. Quan em va arribar l’adolescència, els dissabtes i els 

diumenges la mare insistia que sortís amb amics; no volia que fos el que ella en 

deia “un nen de pis”. “Tancat tot el dia a casa no tindràs mai amics, ni trobaràs 

cap noia que es casi amb tu.” El meu germà, dos anys més petit que jo, reia; li 



feia gràcia allò de les noies i de casar-se. Jo m’estimava més quedar-me a 

casa, mirant amb el pare els partits de futbol de la tele. 

(...) 

Els vaig veure tan incapaços de reaccionar que, en una crítica mil·lèsima de 

segon, vaig decidir fer, jo també, com si tampoc no me’n adonés. De fet no se’l 

miraven: miraven la taula, just davant seu, forçant la vista per no veure’l, tan 

indefensos que, perquè no patissin, almenys de moment, vaig passar la mà per 

l’esquena del Toni i , per dreçar-li el dors, el vaig estirar pel coll del jersei. Com 

que tota aquesta activitat necessitava una justificació que la fes mínimament 

versemblant, vaig agafar el tovalló i li vaig eixugar els llavis. Era un moment de 

tràmit, perquè, de seguida que volguéssim, podríem tornar enrere: qualsevol 

dels tes- el pare, la mare o jo – podia esclatar a plorar i proclamar als altres dos 

la veritat evident. Però ningú no s’hi atrevia. Segur que cap dels tres no 

pensava en aquell moment que la intenció fos negar que s’hagués mort. Tots 

tres – jo amb aquella estirada pel coll, i aquell passar-li el braç per l’esquena 

mentre li eixugava els llavis; ells fent veure que no se n’adonaven – preteníem, 

com a màxim, retardar el moment de les corredisses i els plors. Sempre em 

destrossava el cor veure ma mare plorar, i a mon pare no l’havia vist plorar mai, 

ni tan sols llavors de la mort sobtada de la meva germana, al bressol. Els 

recordo al costat del taüt petit i blanc, ma mare desfeta en llàgrimes i mon pare 

amb els ulls vermells. Ara, mentre eixugava els llavis morts del Toni, encara em 

justificava pensant un cop i un altre que el que tots plegats fèiem era, només, 

retardar una mica l’instant d’enfrontar-nos amb la veritat. Va ser quan el pare se 

li va adreçar amb naturalitat aparent – “ Em sembla que has begut massa, 

Toni”- que vaig entendre que no tenien cap pressa per acceptar l’evidència i 

que aquell “ em sembla que has begut massa, Toni” me’l adreçava més a mi 

que no pas al Toni, que ja no el podia sentir, ni el podria sentir mai més. Per 

això vaig accedir a aquella súplica silenciosa i, per ajudar-los a simular aquella 

fantasia confortable, de cop em vaig posar dret, vaig agafar el Toni per les 

aixelles i el vaig aixecar de cadira mentre li deia: “Va vinga, t’acompanyaré al 

llit. Has menjat massa.” 

(...) 

Vaig dormir pla, més hores de les que m’havia imaginat, i quan em vaig 

despertar em va desconcertar trobar el Toni exactament tal com l’havia deixat. 



La mateixa postura, la mateixa mà sobre la gira del llençol. Però, ¿com l’hauria 

d’haver trobat, si no? ¿Què esperava? ¿Que en plena nit s’hagués regirat 

enmig d’un somni i tot hagués estat un deliri de Nadal? Vaig deixar per un altre 

dia la feina de dutxar-lo i el vaig vestir de seguida, abans de vestir-me jo. Els 

esforços del dia abans per despullar-lo i posar-li el pijama es van repetir ara per 

treure-li el pijama i vestir-lo. De tan suat com vaig quedar, vaig ser jo, qui tot 

seguit, es va dutxar a corre-cuita. Al menjador, el pare i la mare ens van rebre 

amb un somriure que barrejava l’agraïment i la impaciència. La mare va 

considerar que el Toni feia més bona cara. 

 Cada dia que passava el vestia i el desvestia amb més rapidesa, i aviat 

feia que s’assegués a la cadira, i s’aixequés, amb una naturalitat acceptable, i 

que fins i tot esbossés algun somriure o alcés irònicament la cella dreta.. Vaig 

passar les dues setmanes de vacances a casa, embrancat en els llibres de 

taxidèrmia del pare. Portar-lo a l’institut va ser mes complicat. D’entrada la 

dificultat de pujar-lo  a l’autobús sense que caigués a cada moment, i sense 

semblar que duia un borratxo. Cada dia que passava, però me’n sortia més bé. 

Els dies pitjors eren aquells que no trobava seient lliure i l’havia d’aguantar tota 

l’estona, dissimuladament, amb el meu braç dret per darrere de la seva 

esquena, aferrant-lo per l’aixella, i amb el seu braç esquerre al voltant del meu 

coll per, subjectar-li la mà esquerra, evitar que amb els revolts caigués. A l’ 

institut, primer el portava a la seva classe i l’asseia al seu pupitre, explicava que 

s’havia marejat i que de seguida estaria bé, i jo me’n anava cap a la meva 

classe. Si em feien preguntes, els parlava dels marejos que patia des de petit i 

que ara se li havien fet constants. Per fortuna, el Toni havia estat sempre un noi 

callat, que en tota la vida no havia aixecat mai el dit a classe per contestar cap 

pregunta. La massificació escolar hi feia la resta. Amb prop d’una cinquantena 

d’alumnes a cada aula, si s’és discret és fàcil passar desapercebut. 

 Un migdia, vaig sortir de matemàtiques, corrent per anar a recollir-lo, i 

vaig trobar que no hi era. Un company que encara arreplegava els llibres, en un 

pupitre a l’altra punta de l’aula, em va dir que l’havien dut a la infermeria. Me’l 

vaig trobar en una llitera. L’encarregat de la infermeria em va explicar que 

hauríem de trobar el perquè de tots aquells desmais, no fos cas que tingués 

anèmia. 

- Li hauríeu de fer una analítica. 



 Li vaig dir que d’acord i ja no n’hem tornat a parlar més. A poc a poc he 

anat millorant la tècnica per dutxar-lo i afaitar-lo. Ara pujo amb ell a l’autobús i 

al metro amb gran agilitat. Sovint se’m repeteix un somni: jo sóc el mort però no 

ho sé i, per no violentar-me, el meu germà fingeix que el mort és ell mentre, 

dissimulant la veritat, em porta amunt i avall. És ell qui, amb el braç que em 

passa per damunt de l’esquena, m’aguanta i em fa complir amb les rutines de 

la vida diària. És un somni que em fa feliç i m’ajuda a tirar endavant aquesta 

complicada vida conjunta que tenim. Hi va haver , però, un moment crític: quan 

va trobar nòvia, la Teresa, una noia que li valora de manera especial que 

sàpiga escoltar, una actitud gens habitual en altres homes, diu. Em va semblar 

que no me’n sortiria. Sobretot quan va decidir anar a viure plegats i la vaig 

haver de convèncer dels motius inexcusables – inventats sobre la marxa – pels 

quals jo també havia d’anar a viure amb ells. 

 Sis anys més tard, va morir la mare, i al cap de pocs mesos, el pare, que 

sense ella es va desfer com un gelat al sol de l’agost. Vaig pensar que, havent 

mort els pares, per fi havia arribat el moment de deixar de fingir. Però hi dono 

voltes i voltes, i sempre acabo per no veure-m’hi amb cor. En part perquè 

aquesta dedicació obsessiva al meu germà, aquest viure per persona 

interposada,m’ha estalviat tots aquests anys haver-me de relacionar gaire amb 

gent, haver de ser realment jo, i en part per la Teresa, que no sé si suportaria 

saber la veritat. 

 

 

      De El millor dels mons de Quim Monzó 

 



EL MARIT ESCRIU 

 

 Dilluns. Despatx d’en Feliu, al migdia. La Marta, abocada a la paperera, 

n’examina, policíacament minuciosa, els papers rebregats. En troba un que li 

sembla suspecte; el planxa amb la mà i comença a llegir. 

 “A l’estiu, la gent de ciutat que pot despendre un mínimum de quinze 

dies a no fer res, divina tasca que sovint pren, per pudor, els fal·laciosos noms 

d’esport, salut, repòs ben guanyat, etc., es destria clarament en dues corrues, 

una de les quals emprèn coratjós camí  vers les muntanyes cantelludes, mentre 

l’altra davalla joiosament cap a les fàcils ribes de la mar. 

 Si per un absurd atzar em veiés constret a atorgar una condecoració o 

títol nobiliari, o encara, un simple diploma d’honor – compensadors d’algun 

esforç meritori o indicadors d’una rara i heroica virtut – al més insigne i meritori 

baró o dama de cada una de les dues colles estiuenques, el meu judici 

noblement sospesador, es decantaria, de seguida, vers aquell qui, desobeint la 

fresca veu de la sirena, s’ha enamorat de les corbes eixarreïdes de la carena 

assolellada i immòbil. 

 Oh la mare a l’estiu! Invencible temptació! La mateixa crueltat del sol és 

lloada, quan no fa altra cosa que inflamar els seus danys prop de llur remei 

inefable. La mateixa suor anguniosa esdevé un estimulant de la pruïja pel 

capbussó. 

L’immediat veïnatge de la mar imposa gentilment un codi d’esplèndida llibertat. 

Hom no vacil·la a adoptar una indumentària sumaríssima que, a ciutat, és tot 

just compatible amb la intimitat de la cambra solitària. 

Prop de l’aigua, els gestos femenins i àdhuc els moviments que l’oratjol de la 

mar dóna a les robes translúcides, prenen una procacitat invitatòria que sorprèn 

i esvera el desconeixedor d’aquestes singulars influències marines. Els homes, 

naturalment, són més gosats, alhora que llurs esguards esdevenen 

màgicament prometedors, enmig de llurs brunors, bravament conquistades. 

Llurs pantalons blancs guanyen per a ells una escaient i deseixida mundanitat i 

saben endinsar, amb increïble empenta, els passos que endeguen, en les 

zones interdites i fascinadores de l’adulteri, delicte elegantíssim. 

 Les dones, receptors adorables i amatents dels sentiments, passions i 

atzagaiades dels homes, veuen, totes indefenses com llur fragilitat encara 



s’aprima i llurs dolços riscs es multipliquen vora l’ona embruixada; i els homes 

prodigiosament transfigurats en possibles amors més fortes que elles mateixes 

i llurs deures. 

 Ai el bes culpable, ran de la mar emparadora de follies! Hom té la 

impressió d’un absolut isolament, d’un egocentrisme miraculós; hom pressent 

un magne daltabaix fet a mesura dels pensaments sublims d’aquells instants. 

Hom diu: “Ens trobem sols en un món que no pot tardar a esvanir-se. No caldrà 

donar compte a ningú de les nostres fetes.” Altes vegades, la gran blavor 

s’afigura com un amplíssim camí que mena en una país remot on les perles 

van a cap preu i on es refugien i amarguen llur pecat les càlides parelles, que 

oblidares la llei damunt la platja. Hi ha d’altres pecadors ingenus que es refien 

del bany exculpador de l’aigua mateixa, encobridora de llur crim; i d’altres, 

tarats de pessimisme, que albiren la darrera solució en el suïcidi, l’èxit del qual 

recolza, sòlidament, en llur ignorància summa de l’art de surar damunt de 

l’aigua o natació...” 

 (En arribar aquest punt, sona el timbre del cancell, i la Marta, en 

rapidíssim atrafegament, suspèn la lectura, rebrega de nou el paper i el torna a 

la paperera, la qual recobra el seu lloc. Entra en Feliu, somrient. La parella 

s’entreté en qualsevol sèrie de paraules automàtiques fins que s’entaula el 

següent diàleg). 

 - Ah, Marta! Vaig a donar-te una gran alegria. He telegrafiat a “La 

Pèrgola Blanca”, amb resposta pagada, demanant una cambra gran de la 

banda de mar, per quinze dies. Què m’hi dius? No t’adones de quina galant 

manera acullo, no ja les teves súpliques, sinó fins les teves lleugeres 

insinuacions? 

 - Saps què? Et diré una cosa que et sorprendrà molt. Tinc unes ganes 

folles de passar aquesta quinzena a Sant Llorenç dels Piteus. 

 - Noia, et faig avinent, una vegada més, que la broma no t’escau. 

 - No, no és broma. No et pots figurar com em plauria d’anar a Sant 

Llorenç. 

 - Parles seriosament? 

 - Sí, Feliu. 

 - Marta, mira’m. 

 - Ja et miro. 



 - Està bé. Saps què penso? 

 - Què? 

 - No, encara no... Insisteixes a preferir Sant Llorenç al mar? 

 - Sí, sí i sí. Suposo que en tens prou. 

 - Bé. Ara digues-me què penses. 

 - Penso...penso que, fora de la meva mare... 

 (La minyona, donzella de mitja edat, entra arrossegant els peus i, amb 

un crit diu: )  

- Ep !!! Quan vulguin dinar... 

(La minyona se’n va cantant a tota veu una versió lliure de la “Cançó del 

Capatàs Mitenes”.) 

 

 

 

     D’Una tragèdia a Lil·liput de Joan OIiver 


