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A

quell matí, en J. J. es va despertar a les set.
Com sempre. Es va rentar i es va afaitar. Com sempre. Es va prendre un suc
de taronja. Com sempre. I després va començar
a vestir-se. Generalment vestia amb pulcritud i
bon gust, sense oblidar donar un aire esportiu
i desenfadat al seu estil, com corresponia a un
jove administratiu d’una entitat bancària sense
grans ambicions però satisfet de la seva feina.
El calçat era l’últim detall que afegia al seu aspecte i que cada matí el feia repetir el mateix
ritual: posar-se de quatre grapes i buscar sota
el llit les sabates que hi havia llançat a la nit,
en un gest quotidià difícil de corregir. Això no
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volia dir que no cuidés aquell aspecte de la seva
indumentària. Al contrari, un cop trobava les
sabates sota el llit, les netejava i les enllustrava
amb deteniment, pensant sempre en la senyora
Eulàlia, l’empleada més veterana de la sucursal,
la més detallista, la més mordaç...
—Oh, Joan Josep, fixa’t com dus les sabates!
—li va dir una vegada—. Dona-me-les un moment que te les netejaré, no entris a veure el cap
amb aquesta pinta.
En J.J. sempre recordava la vergonya que va
sentir aquell dia, sobretot per l’Helena, la jove
de pràctiques que els havien enviat els de l’Oficina Central. Cabellera rossa llarga i arrissada,
uns ulls com avellanes brillants i una silueta
gairebé adolescent encara. Quan va sentir la senyora Eulàlia, la noia va aixecar els ulls del seu
ordinador i just després la va dirigir cap als seus
mitjons de rombes blaus i vermells, mentre la
senyora Eulàlia treia del calaix de la tauleta un
tub de betum i una baieta i començava a enllustrar les sabates del pobre J.J.
—Aquests nois que viuen sols! —havia dit la
senyora Eulàlia amb llàstima—. No has pensat
mai de casar-te, Joan Josep?
En J.J. es va ruboritzar quan va notar que
8
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l’Helena tenia els ulls clavats en els seus peus...
Com li hauria agradat que s’hagués fixat en les
seves mans tan cuidades, o en el seu bigotet castany, o en la seva corbata! No. Aquella escena no
es repetiria més. Des d’aquell dia, cada matí netejava amb cura les sabates, si bé això no li impedia llançar-les a la nit sota el llit en un gest de
ràbia, de rebel·lia i també de costum. Manies i
avantatges de ser solter. Aquell matí, però, quan
es va ajupir per buscar les sabates va tenir lloc
un fet estrany i del tot inusual: amb la mà va tocar una cosa dura, molt aspra al tacte, una cosa
tan rugosa com l’escorça d’una olivera... «Deu
ser una maleta», va ser el primer que va pensar.
Però just després aquella possibilitat li va semblar una ximpleria, per la senzilla raó que ell
no havia deixat mai cap maleta sota el llit. Vivia
sol i no era qüestió de començar a dubtar de la
seva memòria. Va fer, doncs, el que és normal
en aquests casos: va mirar sota el llit; així, sense
més ni més.
I aleshores el va veure.
Allò era increïble. Va aixecar el cap com si
li faltés l’aire i va mirar al voltant com si volgués comunicar a algú una cosa terrible. Però
a la vora no hi havia ningú. I a casa seva tam9
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poc. Vivia sol i això volia dir que en aquells moments no tenia ningú amb qui compartir aquella esgarrifança, ningú a qui fer mirar sota el llit
i ningú darrere del qual poder-se amagar...
De manera que no va tenir altre remei que
empassar saliva, tornar a agenollar-se i mirar
un altre cop, amb la secreta esperança que tot
fos un somni. Però no. No era cap somni, i va
haver d’admetre astorat que, sota el seu llit, s’hi
havia acomodat plàcidament un enorme cocodril.
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T

enia, efectivament, la mida d’una maleta. Si fa no fa, com la gran maleta que
en J.J. havia portat el primer cop que va
venir a la ciutat. Una maleta grossa on cabien
totes les seves pertinences, una maleta que l’havia acompanyat de pensió en pensió, de mestressa en mestressa, fins que finalment va trobar
aquell piset on ara vivia, no gaire feliç però sí
tranquil. Bé, si més no fins aquell moment, fins
que va veure aquell cocodril tan calmós sota
mateix del seu llit.
Aquell rèptil tenia el cos ple de crostes endurides, enormes escates petrificades, una mena
de cuirassa de color gris verd fosc i una boca
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allargada i mig oberta on en J.J. va poder veure
una de les seves sabates atrapada entre una filera de dents esmolades. Aplatat sobre el parquet
del terra, hauria pogut passar ben bé per una
cosa immòbil, mortalment paralitzada, amb les
parpelles gruixudes tancades del tot. Era evident que el cocodril s’havia adormit mentre començava a cruspir-se l’altra sabata.
En J.J. es va incorporar titubejant. Va anar a
la sala, va posar una mica de música, va mirar
per la finestra, va comptar un cop més els pisos
del bloc del davant i després va tornar a mirar
sota el llit. No, no era un somni: el cocodril continuava allà.
Va començar a tallar-se les ungles i va ordenar les factures del gas, l’aigua i l’electricitat.
Es va pentinar un altre cop i va tornar a mirar
neguitós sota el llit. No, no era cap al·lucinació:
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el cocodril continuava allà. I era ben clar que
s’alimentava de les seves sabates, perquè ja no
quedava rastre de la que tenia abans entre les
dents.
En J.J. es va asseure a cavil·lar... «Aviam, rumiem...», es va dir a si mateix mirant de tranquil·
litzar-se. «Un cocodril no és un animal propi
d’aquesta zona ni d’aquest clima. D’acord. Això
vol dir que ha vingut d’un altre lloc. La qüestió,
doncs, consisteix a saber d’on...»
En J.J. va continuar raonant amb una lògica aclaparadora. En quin lloc a prop podia haver-hi cocodrils? En cap. A menys que... esclar!
Com és que no se li havia acudit abans? El zoològic. Aquell cocodril s’havia escapat d’algun
zoològic! I a correcuita va anar a buscar la guia
telefònica. Va notar que es començava a asserenar. Mentre passava les pàgines per trobar el
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número de telèfon del parc d’atraccions de la
ciutat, es va dir que en aquesta vida el més important era conservar la calma i mantenir el cap
clar fins i tot en els moments més difícils, en els
moments més...
—Digui’m?
—És el parc d’atraccions?
—Sí...
—Vostès hi tenen un zoològic, oi?
—Home, algun animal sí que hi tenim...
—Que els falta algun cocodril?
—Com diu?
—Dic aviam si han notat que els falti algun
cocodril...
Es va fer un silenci una mica llastimós. En
J.J. va pensar que potser hauria d’haver fet servir un altre to, no tan directe i contundent...
—Doncs miri, ara que ho diu, potser sí, perquè aquí els dissabtes i diumenges els donem
festa, i n’hi ha que es queden a fora de gresca.
Era la veu d’un home que amb prou feines
mirava de contenir la crispació...
—No, miri, l’hi dic seriosament. És que he
trobat un cocodril sota el meu llit i...
—No, si ja ho he entès! Els cocodrils són
molt capritxosos. Però li diré una cosa: ha tin16
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gut sort, perquè els cangurs són molt pitjors. No
sap vostè els salts que fan, quan surten de festa!
—Cregui’m que l’hi dic seriosament! Els falta un cocodril o no?
En J.J. començava a empipar-se de debò.
—El que ens falta és paciència i humor per
aguantar gent com vostè!
I va penjar el telèfon sense cap mirament.
En J.J. va començar a prendre consciència de
la gravetat de la situació. Això és, que ja no podia anar pertot arreu pregonant com si res que
tenia un cocodril a sota el llit.
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