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MADISON SQUARE GARDEN

–«Els corders pasturaven.»
–Els corders què?
–«Pasturaven.» «Els corders pasturaven.» Punt i a 

part. Frase següent: «El cansalader elabora el paté».
–No córregues tant. «El cansalader»?
–«Elabora el paté.»
Diu que el dictat és una cosa de profit, però 

dubte que qui de veres elabora el maleït paté no 
siga el sabater. No té massa bon humor aquesta 
vesprada. Detesta el dijous perquè el dijous és la 
vesprada del dictat, i mentre em dicta no té temps 
de llegir el diari. El mire de reüll: ho intenta però 
no pot, es bota línies i això el trau de polleguera. 
Em trenque de riure per dins.

–Ja està, què has escrit?
–«Paté». Què més?
–«Pierrot i el seu germà compren provisions a 

ca la botiguera.»
Una altra frase plena d’interés. El que més m’agra-

da de tot això és gitar-me damunt la taula, amb el cap 
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sobre el colze i l’ull arran del paper. Les lletres es ve-
uen enormes i, a pesar d’això, m’ixen molt xicotetes. 
Cada vegada que faig una petita o sembla un cercle 
gran com la pàgina i xato, completament deformat.

–Déu meu, pots adreçar-te i tractar d’escriu-
re dret?

No tinc arguments per a respondre a això per-
què és veritat que quan escric gitat, la cosa es torç. 
Es torç de mala manera. No és la fi del món, és clar, 
però és la seua mania, cada dijous el mateix, quan 
la línia es torç un poc, és com si li furtara la pasta.

–En casa de qui compren provisions?
–A cal botiguer.
–Havies dit la botiguera.
–Si ho saps per què m’ho preguntes?
Crec que em pegarà la gran bronca el parot 

Franck. Cada vegada està més nerviós.
Dec haver fet faltes, de segur. Si n’he fet du-

es em dirà que tindré sort si acabe de llanterner, si 
en tinc més de quatre serà femater. Però tot plegat 
m’importa ben poc perquè, tant se val que en fa-
ça zero com tres mil, seré gàngster. Per tant, ja pot 
dir el que vulga.

–Has acabat?
–Pse.
–No es diu «pse».
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Super emprenyat aquesta vesprada. No deu 
anar bé a la tele, deu muntar un film dolent amb 
trossos de pel·lícules ben barrejades. Comprenc 
que ha de ser cansat veure pel·liculetes a la panta-
lla, però d’altra banda, és agradable estar sempre 
al cinema. Quan Gilles o els altres em pregunten 
què és el que fa, els dic: «Mon pare mira pel·lis»... 
Es queden de pasta de moniato, els paios.

–... «cap al cel gris de l’hivern.»
Merda, ja m’he perdut el principi: això no mi-

llorarà el seu caràcter.
–Pots repetir?
–Munte pel·lícules vuit hores cada dia, i la resta 

del temps faig de mestre, córrec curses, treballe de 
cuiner, de mainader, i només et demane una cosa: 
posar atenció en el que dic, però això és massa! És 
massa per a tu! Oh, al remat acabaràs de llanter-
ner, no sé per què em trenque el cap.

Ho havia dit. Havia dit que ho diria; doncs 
bé, ho ha dit.

–«El fum puja cap al cel gris de l’hivern.»
Escric. Escric però pense al mateix temps. Sé 

que això és dolent per a l’ortografia, però pensar 
és el meu fort.

Que ella se n’haja anat no m’ha molestat tant. 
Al capdavall, de la cuina, de les curses i dels dic-
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tats se n’ocupava ell, fins i tot quan ella era a casa, 
de manera que no hi veig massa diferència.

A vegades arribava a les quatre i mitja i em tro-
bava en ple circ. Ella tenia les cames en l’aire i, per 
tant, podia dir adéu al meu berenar: estava boja 
pel ioga. Crec que estem bé tots dos sols quan no 
està emprenyat, ens divertim, fem combats, mi-
rem la tele; sovint està content, el sent xiular com 
un boig a la dutxa. S’ha comprat unes camises de 
cowboy fantàstiques, i abans no havia anat mai tan 
empolainat. M’ha comprat una samarreta Wiscon-
sin University; això no m’ho hauria pogut posar 
quan Sylviane estava per ací. Només hi ha una co-
sa que li reprotxe: les vacances.

–Torna-ho a llegir.
Té una idea fixa, l’ha maquinada bé: jo me’n 

vaig amb Sylviane i el seu company americà, i ell 
se la pira a Bangkok, però no hi estic d’acord; tinc 
el meu projecte sobre això. Ara bé, no és el mo-
ment de parlar-ne perquè encara no és segur. Crec 
que vaig a dibuixar el cap de Gerónimo. Un paio 
dur, el tal Gerónimo. Un apatxe.

–Ensenya-m’ho.
Quan li done la fulla se’m dispara el ventre com 

si tinguera retorçons, però en realitat no m’ha pe-
gat mai. Crida però no pega.
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Si repetesc vint vegades seguides per a mi que 
no tinc faltes, no tindré faltes.

Tin, una falta, ho veig per com arrufa la ce-
lla.

–Pâté –diu–, per què has posat una e al final 
de pâté?

Oh, ara sí que, ara sí que, ara sí que m’has to-
cat el nas.

–Home, ara sí que... M’ho vas dir tu, l’última 
vegada, que n’hi havia una!

Es regira en la seua butaca, el parot Franck, té 
un aspecte absolutament indignat, assenyalant-se 
el pit amb la mà.

–jo t’he dit això? jo?
–Sí, tu, m’ho vas dir dijous passat.
L’he enxampat, perquè d’això n’estic segur; em 

fa fer faltes i després em tira la culpa. Aquesta sí 
que és bona.

I damunt tira el diari per l’aire. No sols té mala 
fe, sinó que damunt no té memòria. De moment 
es posa a bramar.

–Però era la pâtée! la pâtée del gos, me’n re-
corde molt bé.1

 1. Hem optat per deixar aquests substantius en l’idioma 
original perquè s’entenga millor la confusió. En francés,
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És increïble com és ple de recursos aquest ho-
me. Sempre troba la manera de sortir-se’n. Però 
no ha guanyat encara.

–Això no és normal.
Em mira, amb les celles arrufades.
–Què és el que no és normal?
–Que quan el cansalader fabrica un pâté, no cal 

posar una e, però quan el gos en menja, llavors sí.
Calla: sap que està vençut.
–I fumée? Per què no li has posat una e a fu-

mée? 2 Els femenins sempre duen una e. Encara no 
saps això?

–No.
–Que dius que no?
–No sempre duen una e.
–Sí, sempre.
–Es diu la maison i no hi ha cap e en maison. 

Tin, entoma-la, aquesta.
–Mira, no tinc ganes de discutir, hi ha una e 

en fumée i prou.

  el pâté (empanada o pasta de foie gras) i la pâtée (pinso 
per als animals) es pronuncien igual.

 2. En francés fum és fumée, i com explica tot seguit el pa-
re, per regla general, els femenins es formen afegint una 
e. Però no tots, com li recorda el fill.
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Afegeix una e enorme que ocupa la quarta 
part del full, i descobreix encara, Déu sap on, 
dues faltes més. Això en fan quatre, cosa que vol 
dir que aquesta vesprada ja no seré llanterner si-
nó femater.

Rondina un poc, però com a mínim està con-
tent perquè s’ha acabat i podrà llegir el seu diari 
tranquil, i és ací on jo intervinc.

–Porte encara unes divisions. Algunes de du-
es xifres.

Ara sí que protesta clarament, no cal dir que 
no és la vesprada que s’havia imaginat.

–Per què no les has fetes més prompte?
–Per què no ho acabe d’entendre, m’ho has 

d’explicar.
Aleshores comença el martiri, el mateix marti-

ri que al llibre d’història de l’escola amb les pobres 
dones lligades que veien arribar els tigres ferotges 
mentre aquests porcs de romans reien com bojos 
a la graderia.

Replega el diari com si pesara dos-cents qui-
los, i llança un sospir formidable que fa tremolar 
les cortines.

–Vinga, d’acord, treballem.
124 dividit per 28. Li ensenye l’operació.
Silenci mortal. Ens mirem.
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–I llavors, què és el que t’amoïna de tot això. 
No hi ha res de més fàcil.

Ressilenci mortal.
S’inclina tranquil·lament sobre el paper, però 

tinc quimera que això no ha de durar. Colpeja el 
llapis amb l’índex.

–Des de quin moment no ho entens?
–Des del principi.
Em fa l’efecte que no val la pena dissimular. 

Atenció, comença a explicar. Em concentre.
–Quantes vegades hi ha 2 en 12?
–6.
–Molt bé.
Uf, una cosa ben feta, però açò encara no s’ha 

acabat.
–Molt bé, però ací no dóna 6 perquè hi ha un 

8 darrere del 2. Comprens?
Afegesc dues plomes a Gerónimo.
–No del tot.
–Bé, comencem: 124 dividit per 28; mira com 

ho faig.
No sabria dir en quin moment ha començat 

a equivocar-se, però ha degut començar ben avi-
at; d’altra banda, tampoc no és que s’haja equivo-
cat del tot, sinó que s’ha embolicat un poc, i li he 
explicat que no era així, només per ajudar-lo, per 
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ensenyar-li com calia fer-ho, però llavors s’ha po-
sat histèric.

–Si saps fer tot solet la divisió, si ets tan espa-
vilat, per què m’ho preguntes?

He volgut explicar-ho, però no m’ha estat pos-
sible. Llavors se m’ha fet un nus a la gola i ha caigut 
una llàgrima just damunt del 124; això ha tornat 
la xifra més gran, un poc ondulant, com si es vera 
a través d’una lupa minúscula i un poc bombada. 
Potser sí que, al capdavall, seré femater si no en-
tenc les divisions i l’ortografia.

I llavors s’ha agenollat al costat de la meua ca-
dira com cada vegada que plore, i s’ha regirat en to-
tes les butxaques abans de trobar un mocador per a 
eixugar-me, perquè m’havia posat el bolígraf a les 
galtes, i amb les llàgrimes s’havia estés, i ha dit:

–Cride perquè estic cansat.
Quan posa cara d’infeliç encara em vénen més 

ganes de plorar, però ha afegit:
–Farem un combat i continuarem més tard, 

d’acord?
Això sí que em fa esclatar de joia, i salte direc-

tament de la meua taula de treball al ring del Ma-
dison Square Garden.
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400.000 espectadors, i damunt gravat en Mon-
dovision.

Campionat del món professional entre Franck 
Lanier, posseïdor del títol, i Laurent (és a dir: jo).

Abans que els projectors s’encenguen, cal es-
pentar la tele contra la paret, perquè un colp mal 
dirigit s’escapa com si res, i crac, s’acaba sobre la 
pista veient les estrelles. Cal posar també els dos 
pufs en diagonal. L’estora fa de ring.

Vam fer un combat terrible l’última vegada: és 
genial, el pare, tret que fa trampa: és ell qui fa el 
dong, i quan va guanyant, quan ataca i em toca el 
rebre a mi, llavors no fa dong. Mentre que si sóc jo 
qui domina, de seguida diu dong, això no és just. 
A vegades l’assalt dura deu segons i a vegades, un 
parell d’hores. Li ho dic, llavors, però ell es fa l’or-
ni: «Ah, sí, tu creus que és massa curt?». Molt de 
romanç però, evidentment, no vol que siga jo qui 
faça el dong. Deu pensar que per a fer dong, cal te-
nir estudis, i que sols els muntadors de cinema hi 
estan preparats, i que a la meua edat és massa di-
fícil. És molt espavilat, el paio.

Ja està. Puja al ring. Me’l miraria durant ho-
res: saltironeja sobre el lloc, gira alçant els braços 
i, amb la boca fa la gentada, el locutor, els sorolls, 
tot... És increïble com imita; travessa les cordes 
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d’una gambada i a vegades fa com si un peu se li 
quedara enganxat perquè semble més real.

I després jo.
M’ho crec tant que em pose a tremolar abans 

d’entrar sota els projectors; sobretot quan m’anun-
cia, amb les mans fent botzina:

–Ací tenim Laurent Lanier, l’aspirant, 29 qui-
los, 750.

Se sent un llarg bravo, els entrenadors m’en-
volten, em nuguen els guants, em posen una cosa 
davant les dents perquè no es trenquen. Això se-
rà el gran matx.

–Combat en deu assalts de tres minuts pel cam-
pionat del món.

Xic, xac, esquivament de cos, finta i ganxo d’es-
querra. M’ho passe de meravella. Una vegada, a 
l’eixida d’un cos a cos, no vaig posar massa aten-
ció, estava excitat o vés a saber per què, i crac, li 
vaig pegar un colp fulminant en ple fetge.

Tenia els ulls desorbitats, el pobre Franck; no 
podia dir ni piu. Em vaig arribar a espantar per-
què, per moments, desconec la meua força, 28 
quilos, no és molt pesant, però pràcticament tot 
és múscul. Per tant, aquell dia no va tenir temps 
de fer dong. Xac i contra l’aparador. Vaig guanyar 
per KO perquè, és clar, no va voler continuar. Es 
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va deixar comptar i, després, es va engolir un bon 
glop de Ricard per ofegar el dolor.

L’únic que li reprotxe és que fuma massa, i ai-
xí, evidentment, perd l’alé, i quan perd l’alé, fa 
dong, dong sense parar. I després boxa de genolls, 
i, és clar, té dificultats per a girar i li pesque tots 
els colps amb el meu joc de cames super ràpid; li 
ho dic sempre: li falta resistència.

Atenció, la cosa comença.
–Dong!
Primer assalt. Faig voltes i l’observe. Sóc pru-

dent com una serp. És d’aquesta manera que he 
obtingut el Durand del curs elemental. Esquiva, 
el picardiós, i jo l’observe. Al començament m’he 
endut algunes castanyes, però quan he estudiat el 
seu estil a fons, toca’t el nas, llavors, xavals, ha es-
tat el festival de Cannes.

Ell finta a l’esquerra, directe fluix de dreta. Blo-
quejat. Llance un ganxo i l’escomet, la sala es posa 
dempeus: «Lau-rent! Lau-rent!». L’acorrale contra 
les cordes, entre la biblioteca i el sofà.

És un cos a cos aferrissat, la seua dreta no arriba 
a tocar-me mai, sé molt bé que no vol que arribe, 
però això no obstant em sorprèn sempre. M’afa-
nye i sent que...

–Dong!
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–Encara no!
S’aixeca i esbufega per la boca.
–Sí, tres minuts exactament, vés al teu racó.
Retorn dels entrenadors, l’esponja, les tovallo-

les. El que em molesta és no tenir un poal per a es-
copir. De moment no he rebut massa colps sobre 
les celles. Vaig veure una pel·li sobre boxa; hi havia 
un boxador i les seues celles s’obrien sempre i tot 
li regalimava per l’ull, era fastigós. Com a mínim 
vaig somniar-ho cent vegades, potser mil.

Segon assalt.
El bandarra ataca, gire al seu voltant i ell gi-

ra sobre ell mateix, em bloqueja un braç, esquer-
ra, dreta, vol guanyar! No s’ho mereix, però vaig 
a complaure’l.

Caic.
El Madison Square Garden i tots els paios da-

vant la tele aguanten la respiració. És la fi d’un bo-
xador de talent?

El pare s’ha alçat i compta:
–Sis... Set... Vuit... Nou...
Un bot i continue, el combat és aferrissat. El 

final és pròxim, és com a Marignan el 1515.3

 3. El 1515, en aquesta ciutat llombarda, l’exèrcit francès 
va derrotar les tropes suïsses.
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–Dong!
Punyeta, he perdut l’assalt, de segur, però açò 

no s’ha acabat.
Espere el dong i sona un driiing, el telèfon. Ai-

xò és el més terrible, fem un matx de pa sucat amb 
oli, ens buidem del tot i, en plena batalla, enmig 
d’un assalt, crac, criden un boxador al telèfon. Ai-
xò m’ho tira tot per terra, després em costa Déu i 
ajuda continuar imaginant.

El sent parlar a l’altra habitació. És Jeanine, és 
clar. Una xicota simpàtica, però té la mania de te-
lefonar quan no toca.

Crec que és la seua carxofeta.
No juga malament al futbol i, a més a més, 

no m’embafa amb romanços durant el descans de 
les pel·lis; cada vegada que m’ha portat al cinema, 
m’he pogut cruspir un vainilla cafè dels grans, dels 
que tenen ametlles al voltant.

Personalment, no és que siga una bonicària. 
No és la mena de xica que serà la meua carxofe-
ta, però de tota manera jo no tindré carxofeta, se-
ré un gàngster.

Al començament, poc temps després que la 
mare se n’haguera anat, s’amagava de mi. Compra-
va unes camises amb uns colors cada vegada més 
bèsties, i deia que anava al laboratori o al muntat-
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ge, com si els paios de la tele pencaren de nit... Es 
pensava que em mamava el dit.

A vegades és fava.
Sabia de sobres que eixia amb Jeanine, i a la fi 

vaig ser jo qui li ho va dir:
–Encara vas amb Jeanine?
Va ser fantàstic! Es va fer un embolic abans de 

respondre.
–Sí, però no, és a dir... sí, però no sovint, en-

cara que...
Em feia vergonya.
No sé per què no m’ho volia dir, ja que, de tota 

manera, la seua dona se n’havia anat, tenia dret lla-
vors d’estar-se amb una altra. Està dins de la llei, això. 
No se’n poden tenir dues alhora, però en canvi això 
no està prohibit. En fi, ell és així, un pèl reservat.

D’altra banda, jo tampoc no li ho dic tot... So-
bretot el colp que prepare amb Gilles, d’això no 
li he parlat, és clar. I a més a més, no paga la pena 
donar-li maldecaps.

N’ha tingut prou amb mi, sobretot quan vaig 
patir els malsons. Fa ganes de riure perquè, personal-
ment, se me’n fotia que ella se n’haguera anat, encara 
que hi somniava cada nit, em despertava i fins i tot a 
l’hivern la suor em regalimava per davall del pijama. 
Però tot plegat va passar i ara està més tranquil.
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Què és el que fan amb el seu refotut telèfon, 
no acabarem mai el combat...

Ací el tenim. Més fresc que una cama-roja, ri-
ent fins al fons de la gola.

–Vinga, xavalot, vine que et done una pallis-
sa. Dong!

Però l’he vençut jo, amb una bufetada al nas, 
després d’una sèrie fantàstica de colps; els perio-
distes han fet una pila de fotos meues, amb el braç 
aixecat, i he rebut el títol de nou campió, davant 
l’alegria de la concurrència. Després hem menjat 
raves i les sobres dels patés de la vespra, jo ho he 
escalfat i ell ha parat taula.

A fora feia oratge d’estiu, però els arbres en-
cara no tenien quasi fulles, cosa que volia dir que 
les vacances eren encara lluny, i que ens atiparem 
de la Carpentier encara una pila de temps amb els 
seus dictats llandosos.

Era quasi de nit però no hem encès cap llum, 
el pare no devia tenir ganes i jo tampoc; estàvem 
bé amb la penombra que venia de la finestra. He 
hagut de palpar per trobar el camembert i he estat 
a punt de tombar un got.

Ell s’ha il·luminat la cara amb un misto com 
si fóra una explosió, i en acabat s’ha fet més fosc 
encara, malgrat la punta roja de la cigarreta. Lla-
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vors (això em passa sovint) m’he posat a som-
niar.

M’encisa, passen una garbera de coses: cow-
boys, colors, músiques, Franck i jo a Bangkok en-
mig dels elefants, i després, és clar, el projecte amb 
Gilles, és per això que he preguntat:

–Pare, què penses de les apostes?
Malgrat la foscor quasi completa, l’he vist so-

bresaltar-se. Se sobresalta sovint quan li faig una 
pregunta. He de ser just: respon, no sempre bé, pe-
rò respon, no me’n puc queixar.

–Crec que és una idiotesa...
Note que dubta, i després continua:
–... Hi ha gent que s’arruïna amb...
Reflexione.
–No els compadeixes, si perden els seus diners?
–Txe... no, no massa... Més aviat gens.
Sospire de satisfacció. Això és exactament el 

que volia saber. És molt important per a mi. No 
vol dir que em felicitarà obligatòriament si el nos-
tre colp té èxit, però ja és alguna cosa saber que 
tant li fan les apostes.

Es deu demanar per què li he preguntat això. 
Quan li faig preguntes, sense cap raó aparent, diu 
«misteri de l’ànima infantil». M’ha fet aquesta ju-
gada més d’una volta.
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Aquesta nit no diu res, està cansat: el dictat, les 
divisions, un combat de boxa, és massa per a ell, 
és menys jove que jo.

–Anem a gitar-nos?
Sé que em somriu en la foscor i, de sobte, note 

que m’alce de terra, que puge cap al sostre, i quan 
em baixa, la seua cara recolzada contra la meua 
m’amaga les primeres estrelles darrere dels vidres.


