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L'àtom, la ceba i la carxofa.  

No és fàcil delimitar on comencen i acaben el dia i la nit. Aquesta indefinició 

explicaria, en part, l’existència de paraules per nomenar els períodes de 

transició –en aquest cas, l’alba o el capvespre– i, qui diu paraules, diu espais 

mentals i estats d'ànim, elements de naturalesa ambigua que tant han inspirat a 

escriptors i poetes. Diferent és l'assumpte quan parlem de les fronteres en el 

món físic. Aquí resulta tot més senzill. Se’ns faria difícil trobar algú que no 

sabés dir on s’acaba el mar o despunta la costa –amb el permís pendular de 

les marees–, o bé, on s'ubica una muntanya o transita un riu, per molt que 

aquest sigui sempre diferent –«però no així la seva llera», podríem dir, tot 

rebatent Heràclit–. No obstant això, hi ha encara un tercer element a tenir en 

compte: l'ésser humà en tant que creador d'artificis. 

Un exemple seria el de l'estudiant. No ens referim a un estudiant com a 

concepte o idea genèrica, sinó a un de molt concret, un que sabem que ha 

passat la tarda passejant amb algú altre –algú de nom don Ambrosio, posem 

per cas– pels jardins d'una residència per a la tercera edat. (Sí, sabem que pot 

semblar un nom escollit per fer riure, però cal recordar que l’apel·latiu Ambrosio 

va gaudir de gran prestigi en les albors del cristianisme i que la seva etimologia 

fa referència, ni més ni menys, que a la immortalitat.) El jove, doncs, dic, ha 

allargat la seva caminada fins a l'habitació de don Ambrosio, ha esperat a que li 

portessin el sopar i ha corregut les cortines. I és aquí on s'ha produït l'artifici: 

mentre al carrer la gent esgota els raigs de sol i debat sobre si s’ha fet o no 

l'hora de sopar, dins de l'habitació ja és de nit.  

En els últims mesos, l'estudiant ha après que l’escrupolositat en els hàbits li fan 
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bé a l’octogenari resident, en especial, quan es precipita en els insondables 

abismes de la bogeria i la desmemòria. Avui, però, és l'estudiant qui sembla 

distret. Certament, no coneixem gaire la seva vida, així que la causa tant podria 

ser un mal examen com la discussió amb un amic. El que volem remarcar és el 

fet que avui li ha passat per alt que el seu acompanyant està més lúcid de 

l’habitual. És més, quan el presentador dels esports del telenotícies parla del 

Barça, don Ambrosio, tot xuclant la sopa amb la mateixa desgana de sempre, 

pregunta que quan pensen fer fora l'entrenador, Però si ha guanyat dues lligues 

seguides, Ja ho sé, però l'equip juga pitjor que mai, ja ho vas veure l’altre dia 

contra el Liverpool. 

En aquell moment, entra una infermera a l’habitació i s’endú les restes del 

sopar. Alhora, aprofita per prendre-li la temperatura a don Ambrosio i, com que 

la porta ha quedat oberta, s’origina un corrent d'aire que prenya les cortines i 

les fa onejar amb indolència. Queda a la vista el meravellós jardí neoclàssic, on 

les ombres s'amunteguen en els racons menys il·luminats i la llums dels fanals, 

tot just acabades d’encendre, li disputen l'hegemonia a un sol crepuscular. La 

tarda ha quedat suspesa en aquell moment d’interí que transcorre entre el dia i 

la nit  –un altre espai propici per les paraules de transició– i els pardals, que 

volen embogits a lloms d'una verticalitat suïcida, se salven en l'últim moment a 

escassos centímetres de terra, en un gir de guió que, no per esperat, deixa de 

sorprendre. L'estudiant observa com algunes visites allarguen el seu comiat. No 

acaben de decidir-se a creuar la reixa del carrer. Després, pensa, aquestes 

mateixes famílies abandonaran Vil·la Caterina fins el diumenge que ve, quan 

els remordiments, fent la feina que els pertoca, encaminin de nou les seves 

passes cap a allà.  
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Mentrestant, la infermera ha tancat la porta i ha marxat.  

Les cortines es desinflen i don Ambrosio s’estira al llit, Com està la teva mare? 

El jove es gira cap a ell i descobreix que la seva mirada brilla perduda en el 

paper florejat de la paret. L’ha tornat a confondre amb el seu propi fill, que viu a 

l'estranger, i li ha tornat a preguntar per la seva pròpia dona, que va morir fa 

anys, Bé, la mare està bé, però avui no ha pogut venir, Estarà dessalant 

bacallà. El jove tanca les finestres i acotxa l'ancià, que es deixa fer, Quan la 

teva mare entra a la cuina, la casa s’omple de sofregit de ceba i pebrot, un 

d’aquests dies l’anirem a veure, li donarem una sorpresa, És clar que sí, un 

d'aquests dies. 

El jove busca una cadira. Al seu costat té un llum de peu. L'encén. Treu un 

llibre de la seva bossa en bandolera i decideix fer una mica de temps; almenys, 

fins que el seu acompanyant s'adormi. Llegeix uns poemes de Neruda i, un cop 

més, se sorprèn que puguin néixer versos tan bonics de coses tan senzilles –

que si ara un àtom, que si ara una ceba, que si ara una carxofa–. Després, 

distret, pensa que un bon poeta també li sabria treure brillantor a la seva 

situació: la d’un jove que, de tant en tant, visita els avis d'una residència i els 

llegeix contes i les notícies del diari. També pensa en don Ambrosio. Ell només 

busca algú amb qui parlar de futbol –o, quan es perd en la seva prolífica 

desmemòria, de la recepta de bacallà de la seva dona portuguesa, fet que, en 

qualsevol cas, el converteix en un desmemoriat prou discutible, ja que és capaç 

de recordar amb detall les olors, els ingredients i fins i tot el nom del botiguer al 

qual li comprava el pebre vermell i el julivert–. Al final, els pensaments i el 

cansament sumeixen l'estudiant en un plàcid entreson, espai que –i tornem a 

l'esperit de les paraules transfrontereres–, deambula entre el son i la vigília. En 
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despertar, no sap dir si està més a prop de l'una o de l'altra, ja que l'habitació 

ha quedat a les fosques. Sobre les parets es vessen fogonades de llum verda, 

com de pantà o bassa estancada. Mira cap el televisor. Fan un partit del Barça 

–a aquesta hora, deu ser en diferit– i se n’adona que és justament l’alternança 

de plans llargs i curts, i de repeticions i enfocaments a la graderia, el que 

explica les intermitències de la llum, Qui guanya?, El Barça. El jove surt de 

l'habitació un moment i torna amb una llauna de refresc. Don Ambrosio està 

convençut que remuntaran aquella maleïda eliminatòria i a cada moment 

celebra les jugades del Schuster o l’Archibald, Segur que sí, don Ambrosio. 

L'ancià es recol·loca el coixí darrera del cap, Voldràs venir dissabte a sopar a 

casa?, li diré a l’Amelia que et prepari un bon bacallà, L’Amelia? Sí, fill, la teva 

mare. Ah, sí, és clar.  

L'estudiant apropa la mà cap a la mà sarmentosa de don Ambrosio. La prem,  

Ja hi pots comptar, pare. 

 

(Pseudònim: Robespierre.) 

 


