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VEJAM.
Potser que prengui notes, perquè em passa una cosa estranyís-

sima i no sé:

1. Com em dic.

2. Com es diu ningú més.

3. On sóc.

4. Com he arribat aquí.

5. On visc.

6. Quants anys tinc (sóc petita o és que sóc baixeta?).

7. Res del que he fet des que vaig néixer.

8. Si prefereixo els gats o els gossos.

9. Si crec que la gent es classifica entre els que prefereixen

els gats o els gossos.

10. Què havia escrit a les sis pàgines arrencades d’aquesta

llibreta.

11. Per què m’ha passat això.

12. Quant durarà.

13. Què haig de fer.
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Això és el que SÍ QUE SÉ:

1. Sóc humana.

2. Sóc una noia.

3. Porto un vestit negre.

4. Porto mitges negres.

5. Tinc una cabellera negra.

6. Es veu que m’agrada el color negre.

7. Fa poc que he aixafat un xiclet.

8. Com que sóc molt blanca de pell, els blaus que tinc 

al braç esquerre se’m veuen la mar de bé.

9. Tinc una llibreta, un bolígraf, un tirador, i res més.

10. Sóc esquerrana.

11. Parlo anglès.

12. La Terra és rodona i gira al voltant 

del Sol.

13. Es veu que m’agrada el número 13.
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Més tard
Sóc en una ciutat que segons el diari es diu Blackrock, és a dir,

«pedra negra». No sé si una ciutat tan petita necessita un diari.

Llàstima que no recordi cap altra ciutat per poder-les comparar.

He vist dos carrers, una quinzena d’edificis i al voltant només una

plana polsegosa. Gairebé tot, ja sigui natural o artificial, és de

color beix. Hi ha una estació d’autobusos. Un parell de botigues.

Un trosset de gespa que representa que és un parc.

Sembla un lloc la mar de tranquil, però, no sé per què, prefe-

reixo pensar que és ple d’amenaces i d’abominacions secretes.

No sé si aquest fet defineix Blackrock o em defineix A MI. 

En fi. Més coses que sé:

1. No em sona res d’aquí.

2. Es veu que no em coneix ningú de Blackrock.

3. Molta gent de Blackrock troba interessant mirar-me.

4. Els gossos del carrer no sempre es deixen tocar.

5. No m’agraden els gossos.

6. No hi ha mai cap Centre de Recuperació d’Amnèsics 

a prop, quan el necessites.

7. Potser hi ha algú que pateix per mi, però aquest algú 

no se sap on para.
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E| que veig de mi mateixa.
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8. Aquesta nit segurament dormiré al carrer.

9. Tinc gana.

10. El menjar costa diners.

11. No tinc diners.

12. L’amnèsia és un pal..., un pal enorme.

13. A Blackrock et poden multar si saludes els vianants amb

un tirador.
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Masmorla

A|menys ara sé 
com sóc.
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Més tard
He menjat. Ha anat així: quan la policia m’ha dit que m’esfumés,

m’he ficat en un cafè que es diu La Masmorra, tot i que més aviat

s’hauria de dir L’Antre, o El Femer. He preguntat a la cambrera si

em donaria menjar gratis i m’ha dit que podia escombrar. Ostres!

Quanta porqueria! Sobretot als racons, que és on la gent havia

deixat la brossa més grossa.

Fins i tot tenint en compte la meva amnèsia total, crec que

puc dir sense por d’equivocar-me que aquest és l’edifici més lleig

que he vist mai. Per dins, a unes parets els cau la pintura, i a les

altres hi ha uns plafons de fusta penosos. Els mobles són vells i

estellats, i les finestres atrotinades trontollen quan passa un

cotxe. Hi ha una escala desmanegada que puja al pis de dalt, que

deu ser Teranyinalàndia. I la música no es pot dir que animi l’am-

bient: el xiuxiueig espectral de la ràdio sembla sortit d’una ciutat

fantasma de fa cent anys, i fa un duet amb la vibració mortal de

la cafetera.

Vaja, que el lloc no destaca per l’alegria que s’hi respira, ni per

la netedat. Però, de fet..., ja m’està bé. És interessant.

Per fora, el pitjor tret de La Masmorra és la capa de pintura

beix tan desafortunada que cobreix tot l’edifici. El segon pitjor

tret són les grans... FORMES... de la teulada. No se sap què són.

Semblen unes escultures gegants de xiclet mastegat. A banda

d’això, costa de descriure l’edifici, perquè la capa de pintura és tan

gruixuda que n’amaga els possibles detalls arquitectònics.

17
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Portant la vint-i-tresena palada de brossa al contenidor he

decidit definitivament que, si no és que em curo l’amnèsia amb

una estratègica trompada al cap, acamparé al carreró de darrere

de La Masmorra. És un paradís! Molts contenidors fascinants i

ben proveïts! Material de construcció per fer una barraca fantàs-

tica! Amics animals! M’he fet col·lega dels gats locals amb unes

exquisideses que he trobat a les escombraries. Espero que aquesta

nit em tornin el favor, sobretot si fa fresca. No hi ha res com un

abric de pell de disset gats, quan fa fresca.

Estic asseguda en una taula del cafè, menjant-me un entrepà i

observant els clients. N’hi ha set. Semblen prou normals, a part

del fet que no s’han mogut en tota l’estona que he estat aquí.

Almenys no em miren tant com quan he sortit al carrer. A veure si

puc suportar aquest lloc una temporada.

Més tard
He parlat amb la cambrera, que es diu Corb.

CAMBRERA: Escolta, nena.

JO: [Ah, m’ho diu a mi. Suposo que sóc petita, no

és que sigui baixeta.] ... Què?

C: Ah... Vols un altre entrepà?

JO: Sí, gràcies. [Estona llarga menjant.]

C: Vaja, vaja.

JO: Sí.

C: Em dic Corb. I tu?

18
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JO: Tisoreta. [No sé per què ho he dit. Potser pel munt de

tisoretes que he hagut d’escombrar de terra abans. O

potser perquè a la Corb li sobresurten les orelles de la

perruca com els mànecs d’unes tisores. Juraria que no

em dic així.]

C: Hummm, hum.

JO: Sí.

Hem estat una estona així. Al cap

d’uns minuts de conversa no

gaire apassionant, m’he ado-

nat que la Corb anava prepa-

rant el terreny per fer-me una

pregunta incisiva, que al final

ha anat així:

C: D’això, Tisoreta...

JO: Què?

C: Mmm..., que vius aquí?

[Temia aquesta pregunta. Sort

que tot escombrant he tingut

temps de sobres per pensar una

resposta perfecta.]

JO: No.

C: Ahhh..., molt bé.

19
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La Corb

DEMANEU AQUÍ

EXPRÉS
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Llavors li ha agafat vergonya, ha engegat la cafetera i s’ha posat a

fer un munt de cafès que no havia demanat ningú. Ho he trobat

molt trist, sobretot perquè la cafetera trontollava i xiulava de

mala manera i he vist que només necessitava una falca i una sol-

dadura. He sortit al carreró, he trobat el que buscava en un conte-

nidor i he arreglat la cafetera.

He descobert més coses. Que es poden fer meravelles amb una

cafetera espatllada amb una agulla i un xiclet. Que els clients de La

Masmorra em consideren un geni de la mecànica. Que de vegades

val més llençar uns quants cafès que prendre’n nou de cop. Que

amb una caixa de nevera pots fer una barraca fantàstica.
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Ah, i els meus blaus són així.

L’endemà
Continua l’amnèsia. Ja cansa.

Més tard
M’he mirat una estona al mirall del lavabo de La Masmorra, 

per veure si em venia algun record. Res de res.

Més tard
He voltat pels carrers de Blackrock, buscant pistes de per què

sóc aquí. No hi ha res que em soni. Cap cartell de PERDUDA

amb la meva cara, ni gent buscant-me. Només males cares. Potser

vaig provocar alguna desgràcia a la ciutat abans de perdre la

memòria.

He tornat al primer lloc que recordo. Ahir, quan vaig tornar en

mi, estava asseguda en un banc d’un parc, un d’aquells bancs

absurds amb una placa que commemora algú que va fer alguna

cosa i que ara és mort, en un d’aquells parcs esquifits i absurds de

les ciutats petites, en què es tracta de posar uns quants metres

quadrats de gespa i d’arbres al voltant d’un banc commemoratiu i

fer veure que és un parc, perquè la família del mort important no

s’ofengui gaire. Aquest era molt a prop de La Masmorra i tenia

una absurda porta de ferro forjat de tres metres (sense cap reixa a

banda i banda), un trosset de gespa i un arbre. I el banc estava

21
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dedicat a una tal Emma LeStrande, «fundadora de Blackrock i pro-

pietària del primer hotel i cafè que hi va haver». Ostres, tu. Quin

poble!

En fi, que hi he tornat i m’he assegut al banc per pensar en tot

plegat. He recordat aquell moment, quan em vaig despertar d’una

mena de somni i em vaig adonar que no tenia ni idea d’on era, ni

de QUI era. Vaig mirar cap avall, vaig veure la llibreta que tenia a

les mans i la vaig fullejar buscant pistes. No hi havia ni un nom.

Vaig decidir anotar-ho tot per si hi havia pistes que encara no

reconeixia. Vaig notar el tirador a la butxaca. Un tirador? Què

representava, aquell tirador? I no sabia RES. Bé, sabia que el cel és

blau i que els gats no volen, però no sabia (NI SÉ) absolutament res

sobre mi mateixa.

Tot recordant el dia d’ahir, m’he quedat

embadalida mirant-me els braços

i les mans, que podrien ser

20
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de qualsevol altra persona. Les cicatrius minúscules, els pelets,

tots aquests detalls em devien sonar fa tot just un dia i ara no els

reconec gens.

M’he quedat una estona deprimida i espantada, compadint-

me, i després m’he animat pensant que potser he tingut una vida

espantosa que val més oblidar.

He investigat una mica el miniparc. Les úniques coses mig

interessants eren sota el banc: un embolcall de caramel, dos taps

d’ampolla, xiclets, un munt de pedres rodones ideals per al tira-

dor, un llapis mossegat, 7 burilles, una llauna de refresc, 27 cen-

taus i el diari d’ahir. He deduït que els parcs d’aquesta ciutat

necessiten una bona neteja. Quina gent més bruta.

M’he posat a la butxaca les monedes (d’acord, i unes quantes

pedres, i el diari) i me n’he tornat a La Masmorra per dinar.

Més tard
Encara sóc a l’Abocador. On més haig d’anar? Almenys aquí no em

miren.

He escombrat, he separat la propaganda del correu, he men-

jat entrepans, he arreglat la caixa registradora avariada, he

escoltat converses no gaire apassionants, he salvat sis aranyes

de ser trepitjades i els he trobat una llar a les cantonades de la

meva barraca. He dit als gats que no se les mengessin. He tro-

bat una càmera Polaroid espatllada en un dels contenidors.

Sembla força nova, i encara té força pel·lícula, a dins. L’he arre-
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glat en cinc minuts. Jo diria que no hi ha gaire gent de la meva

edat que sàpiga fer aquestes coses. Ara ja sé alguna cosa inte-

ressant de mi.

M’he passat una estona al cafè gastant la pel·lícula i fent posar

nerviosos els clients. Mentrestant ha anat entrant gent a comprar

cafè per endur-se i tothom preguntava a la Corb on era la Rachel.

Ella donava respostes del tipus «se n’ha anat», «ja no hi és» o «no

ho sé». Suposo que la Rachel treballava aquí. I la Corb deu ser la

nova, perquè tothom li preguntava com es deia. L’amo devia estar

desesperat, perquè la Corb fa un cafè boníssim, però amb prou

feines sap parlar.

Una amiga de la Rachel ha preguntat qui era jo, i la Corb li ha

dit que era la seva ajudanta. La noia m’ha dit: «Quants anys tens,

tretze? Que no vas a classe?»

«I tant, que hi vaig», li he contestat, i la Corb s’ha enrojolat i

s’ha posat a escalfar una llet que no havia demanat ningú.

Almenys ara sé quina edat dec tenir.

Més tard
He llegit el diari de Blackrock (totes 16 pàgines). N’he deduït

que una ciutat tan petita com aquesta realment NO necessita un

diari.

He descobert amb sorpresa que una ciutat tan petita té un

museu. El Museu Antic, concretament. Hi aniré algun dia, si

m’avorreixo.

24
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Més tard
La vetllada a La Masmorra ha estat força entretinguda gràcies a un

fatxenda que es diu Ümlaut. Ha fet la vida impossible a la Corb.

Primer m’he pensat que estaven penjats l’un de l’altre, però resulta

que són enemics acèrrims. Em sembla que l’Ümlaut no ho sap,

però.

Ha entrat cap a mitjanit. Era la persona més ben vestida de

La Masmorra, amb diferència. Portava un munt de fixador als

cabells. Es notava que s’havia passat hores arreglant-se. Es pot

dir el mateix dels onze amics que han entrat darrere seu. Eren

escandalosos i tenien un vocabulari terrible. Deien coses com

ara:

«Serps, vaig garlar.»

«Ostres. No hauríem d’haver gramejat tant.»

«El que arriba a rendir un glaç, oi?»

Etcètera. Després d’atabalar la Corb una estona demanant-

li cafès, es van asseure a la taula més gran i van dominar total-

ment el local amb un joc de cartes complicat, rialles i bafarades

de colònia. Després, uns quants van començar una mena de

concurs de ball, que es va celebrar principalment sobre la

taula, i uns altres van acabar sota la taula, donant puntades de

peu al mobiliari amb les botes de disseny i parlant a crits de

pernils i de corbs, cosa que no va fer gaire gràcia a la Corb. Ella

estava arrupida sota la capa, fent veure que els ignorava i amb

un posat trist.
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Gireu fu|| per veure La Masmorra.
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