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Glø ø m

La fuetada del vent escombrava la badia com si volgués
esborrar-la del mapa. Assegut a la platja que separa Caleta de Sebo de Montaña Amarilla, vaig reflexionar sobre
tot el que m’havia passat des del meu retorn de la península.
Després de viure les aventures més estranyes de la
meva vida i d’enamorar-me per primera vegada —el meu
cor desitjava que fos la darrera—, una serenor esmorteïda m’havia caigut al damunt com una llosa. Feia més
d’un mes de la carta de la Ivonne i no n’havia tornat a
saber res més.
Segons semblava, era per la meva pròpia seguretat
que no havia de provar de contactar-hi. Ara que estava
protegit entre els meus, qualsevol intent de sortir de La
Graciosa o de Lanzarote, on anava a l’institut entre setmana, suposaria un perill.
La meva mirada morta es va fixar en el mar que em
separava dels penya-segats de la gran illa. Vaig sospirar.
Vista des de fora, la vida no em podia anar millor.
Els meus pares em procuraven tot el que calia i més, in-
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cloent-hi la residència de Lanzarote i qualsevol llibre o
disc que volgués demanar per internet, i no em demanaven comptes de cap mena.
Rarament em preguntaven pel curs, i si el cap de setmana em tancava moltes hores a l’habitació, mon pare em
preguntava si no estudiava massa. Inaudit. Des que havia tornat, la ferreteria que feia de supermercat i quiosc
semblava donar uns beneficis insòlits per a una població de sis-cents habitants.
M’havia cansat de preguntar d’on sortien els diners
que ara mai no faltaven a casa.
A la residència d’Haría, on hi havia l’institut de secundària, compartia habitació amb en Rubén, un graciosenc
que m’havia adoptat com a mascota. M’explicava fins a
altes hores de la matinada les seves aventures amb tota
mena de noies de Lanzarote, incloent-hi estrangeres de
pas, i alhora m’animava a acompanyar-lo per anar «de cacera». Jo sempre m’hi negava.
Em callava el fet que estava enamorat d’una noia a
qui potser mai més no tornaria a veure, ja que allò hauria despertat les seves burles. Era més pràctic adoptar la
disfressa de noi estudiós i assenyat que tremola davant
la possibilitat que la nota baixi del 9. Així, havia acabat deixant-me tranquil. Es conformava que fos el confident de les seves conquestes, que revivia amb tota
mena de detalls en la foscor de l’habitació.
Els divendres tornàvem plegats a l’illot amb el ferri
que sortia d’Órzola. Com que deia que per a ell les gra-
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ciosenques no tenien cap mena d’interès, un cop posava
els peus al port de Caleta el perdia feliçment de vista.
Segons explicava en Rubén, es passava el cap de setmana clapant, recuperant forces per poder donar guerra
els dilluns entre les poques turistes que arribaven a Haría, a la vall de les Mil Palmeres.
Per la meva part, els caps de setmana els pares
m’obligaven a sortir. El sol fet d’haver viscut a Madrid
i Barcelona, tot i que la meva estada allà hagués durat
un sospir, m’havia convertit en una mena d’heroi local.
Quan no anàvem a alguna platja llunyana amb bicicleta,
els meus amics em metrallaven amb preguntes mentre
jugàvem a les cartes a qualsevol bar del port.
Era poc el que jo els podia explicar, ja que aquell setembre desconcertant no havia viscut res que es pogués
considerar normal. Per això els comentava sempre les
mateixes anècdotes sobre el col·legi privat on havia passat només quatre dies.
Els fascinava, per exemple, que davant del meu pupitre hi hagués dues rosses. I això que no sabien que una
d’elles se m’havia declarat.
Ara que l’octubre arribava a la fi, arraulit en aquella
costa desèrtica em vaig dir que havia perdut les ganes
de viure. Tot anava bé, però cada dia que passava sense
notícies de la Ivonne moria una mica més per dins.
Al meu estat d’ànim no hi ajudava gaire el fet d’escoltar una vegada i una altra al meu iPod Gloomy Sunday,
una cançó popularitzada per Billie Holiday que segons
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sembla ficava idees perilloses al cap dels qui l’escoltaven.
Parla del diumenge desesperant d’algú que ha perdut
la seva estimada a qui ja ningú mai més podrà despertar.
…The black coach of
Sorrow has taken you
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you?1
El final de la tornada, «Gloomy Sunday», no tenia un
equivalent clar en català. Gloom fa referència a la foscor
i alhora a la tristor, al pessimisme i a la desesperança.
Un terme potser intraduïble, però que definia a la
perfecció l’estat de la meva ànima aquell diumenge de
tardor.

1. El negre carruatge del dolor se t’ha emportat. / Els àngels no tenen intenció
de tornar-te. / S’enfadarien amb mi / si jo pensés a unir-me amb tu?
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1a Part
e l s fa r s d e l’i n f i n i t
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Avista m ents

Vull creure.
THE X-FILES

El primer divendres de novembre vaig sortir de classe
sense sospitar que aquella calma amarga que m’estava
matant aviat s’acabaria.
Els graons blancs de l’institut estaven plens d’estudiants que bevien cervesa i fumaven, tot i estar estrictament prohibit al recinte. A les cinc de la tarda queia
un sol de justícia. Mentre esperava en Rubén per agafar
junts el bus cap a Órzola, em vaig refugiar sota una de
les palmeres que envoltaven les instal·lacions.
A prop d’allà, una parella s’ho muntava sense cap
mania.
Vaig desviar la mirada cap a les reixes grises que tancaven l’oasi educatiu del nord de l’illa. A l’altra banda,
una filera de cotxes esperaven per retornar la canalla a
casa un altre cap de setmana.
En Rubén continuava sense aparèixer. Ja em dispo-
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sava a anar fent via tot sol cap a la parada, quan una
parella de classe em van fer un senyal perquè m’esperés.
Anaven de la mà, caminant molt a poc a poc. Es notava
que no depenien d’aquell autobús que no trigaria a passar.
Mai no havia parlat amb ells, però m’hi havia fixat des
del primer dia. Era difícil no veure’ls.
Ell devia fer metre noranta i era extremament esvelt.
De cabells bruns i pell bronzejada, les seves faccions
rectilínies recordaven un maleït bust grec. Mai no l’havia
vist alterar-se.
Ella tampoc no es quedava enrere. Els seus cabells
castanys recollits en una dotzena de rastes enquadraven
uns ulls grisos estranyament grossos. Era un parell de
dits més alta que jo, i el seu cos provocava sospirs entre
tot el sector masculí. El mateix Rubén m’havia confessat
una vegada que canviaria un any sencer sense sexe per una
sola nit amb aquella deessa de corbes vertiginoses.
Vaig recordar els seus noms, Ernesto i Petra, segons
abans que es presentessin. Curiosament, sabien qui era
jo.
—Necessitem la teva ajuda —va dir ell mentre m’encaixava la mà amb una formalitat fora de lloc—. Perquè
tu ets de La Graciosa, oi?
—Busquem un guia —va somriure ella tot mostrant
una dentadura perfecta—. Et compensarem pel temps
que et farem perdre.
—No m’heu de pagar res. Què voleu saber?
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—El camí cap a Montaña Amarilla —va dir la Petra—.
Ens agradaria fer-hi el cim.
—Són un parell d’hores de camí des de Caleta de Sebo.
Tres com a màxim. Dilluns us portaré un mapa. Ara haig
d’agafar el bus.
Els enormes ulls de la noia es van aproximar als meus,
com si volguessin succionar-me la voluntat i l’ànima.
—Dilluns és massa tard. Ha de ser demà a mitjanit.
Sense entendre de què anava tot allò, em vaig disculpar abans d’afanyar-me cap a la parada de l’autobús, que estava a punt de passar. La parella perfecta
em va seguir. Flanquejat per aquelles dues torres, vaig
deixar anar un discurset ràpid per treure-me’ls del damunt.
—No és tan difícil. Només cal agafar el ferri des d’Órzola. Un cop a La Graciosa, si recorreu el port de Caleta
cap a l’esquerra, on acaben les darreres cases comença
la badia d’El Salado. Després passareu per Playa Francesa i finalment la de la Cocina. Allà mateix hi ha Montaña Amarilla, que no arriba als dos-cents metres d’altitud. Per a dos catxes com vosaltres, això és bufar i fer
ampolles.
—Mil gràcies per les indicacions —va intervenir l’Ernesto amb una cordialitat irritant—, però ens encantaria
que ens acompanyessis. Imagino que són camins perillosos per recorre’ls de nit i sense un aborigen. Què podem oferir-te a canvi?
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La guagua2 cap a Órzola va aparèixer enmig d’un núvol de pols com la meva salvació. Vaig aprofitar que
al cap de pocs segons ja estaria pujant per despatxar
aquell parell.
—Ho sento, haig d’estudiar tot el cap de setmana. A
més... Per què hi voleu anar precisament a mitjanit?
—S’han anunciat avistaments —va dir la Petra amb
una lluentor infantil als ulls.
—Avistaments... —vaig murmurar—. Et refereixes a
ovnis?
—Això mateix, objectes voladors no identificats.
La porta del bus es va obrir amb un grinyol, i una
dotzena de joves passatgers hi van entrar en tromba per
ocupar els millors seients.
—No hi crec, en això —vaig dir per treure-me’ls de
sobre—. Molta sort. Si feu fotos, ja me les ensenyareu
dilluns.
Com a tota resposta, es van limitar a mirar-me mentre la guagua arrencava aixecant un altre núvol de pols.
Es van quedar allà plantats com dues estàtues de sal,
fins que un cop de volant del conductor em va permetre
perdre’ls de vista.

2. Nom que reben els autobusos a les illes Canàries.
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Estrelles clares

Els dissabtes grisos són la constatació
que el món t’ha oblidat
un altre cap de setmana.
IRIS & JAN

Els dies anaven caient, l’un rere l’altre, com fulles
mortes. També aquell dissabte em vaig dir que alguna
cosa havia canviat a La Graciosa. Vaig esmorzar tot sol a
la cuina de casa i vaig sortir amb bici a fer un tomb pels
carrers de sorra.
Abans que les portes d’Øbliviøn em portessin a la
perdició, havia gaudit del suau i quotidià tracte amb els
meus paisans. Era impossible avançar un parell de metres sense que ningú et saludés amb un somriure als
llavis, o que volgués explicar-te alguna anècdota esdevinguda a l’illot.
Aquella agradable familiaritat havia estat substituïda
per un silenci inquietant.
A excepció de tres amics amb qui havia crescut, ara
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els graciosencs gairebé no aixecaven el cap en veure’m
passar. Aquell dissabte em va semblar llegir fins i tot la
por als ulls d’una senyora gran.
Què estava passant?
Primer vaig atribuir aquells esguards de recel al canvi de look que la Birdy havia operat en mi. Ara duia
els cabells més llargs, les RayBan antigues i camises
de quadros. Era l’únic hipster de La Graciosa. Seria per
això?
Seguint un ritual que havia començat de petit, a mig
matí vaig dur un parell de tallats a la ferreteria, on els
meus pares acabaven de rebre els diaris del dia. Una relaxada cua d’illencs ja s’aprovisionaven de diaris locals i
esportius per espreme’ls el cap de setmana.
Vaig esperar que la botiga s’acabés de buidar per preguntar a la meva mare:
—Es pot saber què li passa a tothom? Sembla que ja
no em coneguin.
—És que estàs molt canviat, fill meu. —Va somriure
tot ocultant un gest de preocupació—. Has tornat molt
més guapo i se t’han encomanat els aires de ciutat. Tu
no t’amoïnis, ja saps com és la gent.
—Doncs no ho sé, com és?
—Una mica envejosa. A nosaltres les coses ens van
bé, però amb la crisi hi ha moltes famílies que passen
dificultats i...
L’arribada d’un fornit pescador va fer que s’interrompés. L’home, que m’havia vist néixer, em va examinar
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de cap a peus abans de recollir els diaris que reservava
cada setmana.
La meva mare va esperar que se n’anés per afegir:
—No et preocupis per res. Tot va bé.

Vaig passar la tarda rellegint uns apunts de filosofia davant de la televisió. El Bang & Olufsen integrat a
la paret escopia un magazín amb frivolitats de famosos. Cada vegada que canviava de canal apareixia alguna
cosa encara pitjor.
Vaig aixecar el cap dels papers per veure un magazín de xafarderies. Parlaven sobre l’escàndol de dos germans del fenomen musical Play Serafín. Segons semblava, mentre l’un cantava a l’ombra, l’altre s’havia fet famós posant-hi només la cara. Per les mirades de desconfiança que es dirigien en els clips que s’emetien, tampoc
no semblava que regnés l’harmonia entre ells.
Vaig apagar el televisor i em vaig dirigir a pas lent a la
meva habitació. Els meus pares arribarien d’un moment
a l’altre i no tenia ganes d’escoltar anècdotes de la jornada. En un indret tan petit com el nostre, gairebé sempre
eren insignificants.
L’ordinador de l’habitació em va informar que eren
les 20.52. Aquell dia interminable seguiria el guió marcat, em vaig dir convençut. Després del sopar a base de
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peix i patates amb mojo, aniria a la terrassa del Varadero, un bar on els nois de la meva edat mataven el temps
jugant a daus.
La porta de la casa es va obrir just quan m’estirava al
llit per clavar la mirada al sostre. Era d’un blanc immaculat, com la meva ment en aquell moment.
Tancat a la meva habitació, em va semblar sentir com
mon pare renyava la mare per haver oblidat comprar vi.
L’home no concebia un dinar o un sopar sense el seu got
de malvasia de Lanzarote.
Vaig activar una cançó random a l’iTunes de l’ordinador per no haver de sentir-los. Entre els més de mil
temes que hi tenia va sonar Klara Stjärnor,3 una delicada peça de piano de Jan Johansson. Aquella adaptació
jazzística d’una peça tradicional per a nens era d’un pianista, mort el 1968, que s’havia donat a conèixer per la
composició de Pippi Langstrump.
Mentre m’aferrava a aquella melodia senzilla i magnètica que recordava les composicions infantils de Bach,
la porta de l’habitació es va obrir i va aparèixer la ruda
estampa del meu pare.
—Ja sopem? —vaig preguntar.
—Encara no. Una noia de la teva classe pregunta per
tu allà a fora. A aquesta no l’havia vist encara. Quin tros
de noia!

3. Del suec, “estrelles clares”.
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La Muntanya Groga

Cent mil mons ens separaran.
A mil anys llum de tu.
SIDONIE

Inesperadament, a l’altra banda de la porta hi havia la
Petra. Amb una voluminosa motxilla a l’esquena, shorts
i botes de muntanya, semblava equipada per a un trekking per la Patagònia.
—On és l’Ernesto? —vaig preguntar.
—Es troba malament, però m’ha animat que hi vagi
igualment, a Montaña Amarilla.
—Hi aniràs tota sola, aleshores... Què hi portes, dins
d’aquesta motxillota? Un telescopi?
—No, home! —va riure—. Només un sac gran de dormir i uns entrepans.
Vaig notar rere meu l’ombra inquisidora del meu
pare. Des del llindar de la porta, no es perdia ni una
sola paraula d’aquella insòlita conversa.
—Molta sort amb els ovnis —vaig concloure—. No et
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resultarà difícil arribar fins allà dalt. Per cert... Com has
esbrinat on visc?
—Preguntant —els enormes ulls grisos de la Petra no
van ocultar la seva decepció—, aquí us coneixeu tots, oi?
Pensava que al final em voldries acompanyar.
—Ja et vaig dir que...
Una empenta del meu pare gairebé em va fer caure de
morros a la sorra.
—Vindrà amb tu —va dir amb to de sergent—. No seria correcte que un graciosenc deixés que una noia forastera es perdés de nit per aquest desert.
La Petra va agrair amb un somriure lluminós aquelles
paraules.
Per concloure l’escenificació, el meu pare va simular
que em feia un petó a la galta mentre em xiuxiuejava:
—Tu ets burro o què? No has vist un bombonet com
aquest ni en el millor dels teus somnis.

Després de ficar en una motxilla petita un parell
d’ampolles d’aigua, un jersei fi i un impermeable, em
vaig veure obligat a posar-me en camí amb la Petra.
El que per a qualsevol noi de l’institut hauria estat un
somni, la grossa de la loteria, a mi em tocava la pera. I
no només per les hores de camí per anar i tornar, a més
del que durés el suposat «avistament». Em resultava vio-

001M-2414ambimatges.indd 24

01/10/12 12:28

lent donar conversa tota la nit a algú que amb prou feines coneixia.
Em va tranquil·litzar comprovar que ella tampoc no
ho esperava, ja que els primers dos quarts vam caminar
a bon ritme sense dirigir-nos una sola paraula. Fins i tot a
mi, que a Haría tenia fama d’ermità, començava a semblar-me estrany aquell silenci.
Mentre travessàvem la grandiosa platja d’El Salado, li
vaig explicar:
—Hi ha altres muntanyes on podríem haver anat amb
bici, però en aquest sorramoll t’hi quedes clavat. Per arribar on tu vols no ens queda cap més remei que anar-hi
a peu.
—No m’importa caminar —va respondre ella sense
afluixar el pas—. I valoro molt que t’hagis ofert a acompanyar-me. Ets un sol. Dilluns l’Ernesto et donarà les
gràcies personalment.
La meva mirada es va elevar sense voler al firmament,
com si busqués a la partitura de les estrelles una clau
per entendre aquell «bombonet» que tant havia impressionat mon pare.
—No cal —vaig dir per dir—. Però... no es posarà gelós
que passis la nit amb un altre noi, en un lloc tan aïllat?
—Gelós? Per què?
—Bé, ja se sap. Un noi i una noia... a aquestes hores,
en una muntanya. En fi, pots estar tranquil·la. Tens sort
que sóc una mica raret i no passarà res.
Aleshores la Petra es va aturar. Els seus llavis carno-
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sos es van corbar en una expressió entre la ingenuïtat i
la diversió.
—Per què no ha de passar res?
—Coi, quina pregunta! —vaig dir bocabadat—. Vols
que l’Ernesto em clavi una pallissa en lloc de donar-me
les gràcies?
—A ell tant li fa el que tu i jo fem allà dalt. Som lliures.
Començava a sospitar que a la top model de l’institut
li faltava un bull, de manera que vaig preguntar amb
precaució:
—Que no és el teu xicot?
—Ni de conya.
—Doncs sempre us veig junts pertot arreu —vaig dir
incòmode.
—Som com germans. Ens hem criat al mateix carrer
d’Haría des de ben petits. Pràcticament ens podem llegir
el pensament, no ens cal ni parlar.
—Llavors, no sou parella? Sempre aneu agafats de la
mà.
Per acabar de desconcertar-me, la Petra em va agafar
la mà suaument i em va fer accelerar el pas.
—Ningú és parella. Cadascú és cadascú, no?
L’ombra de Montaña Amarilla ja es perfilava com un
estrany tòtem sota les estrelles. Sense atrevir-me a deixar anar la seva mà per no violentar-la, li vaig preguntar:
—Què són, aquestes presses?
—Ja falta poc perquè passi.
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