
La vida, encara

Fa anys que ja no passa, -remugue sense adonar-me’n, esperant el robot 

manyà que m’ha de canviar el pany electrònic-. Qui se’n recorda quan per Fira lluíem 

abrics i barrets i manyoples? D’eixir al carrer manta al coll? Però ara ja fa anys que això 

ja no passa i la roba d’abric, arnant-se a l’armari!

La Teresa em mira i assenteix, ella tampoc no se’n recorda, però fa que sí 

amb el cap, per donar-me una raó que no sap si tinc o si no, perquè ella, com dic, no 

se’n recorda. Com a molt de veure-ho a la pantalla gran de la plaça, que la van 

instal·lar d’ençà que ja va quedar clar que la memòria havia de passar per quatre 

vídeos de com era el poble abans, de com era la vida quan encara hi havia estacions.

Jo encara me’n recorde, vagament, però me’n recorde. Dos-cents anys que 

tinc, però me’n recorde de com era la Fira i de ma mare, que em portava de xiqueta. 

Ai, ma mare, que ens vestia d’artesanes i eixíem a la parada a vendre el sabó que feia 

a casa, sabó de llavar, com el que feia sa mare i que després es gastava al 

safareig els dies de bugada. Si veiera en què ha quedat la Fira, se’n faria creus.

Des de fa anys que per Fira es projecta al poble el decorat de falsa tardor 

amb uns arbres mig despullats i una il·lusió de fulles escampades pel terra. I pel 

carrer hi sura una flaire de llenya cremada que ix del no-res i que no n’és tal, 

perquè ja no queden arbres que cremar, ni llars a les cases, ni castanyes per a torrar.

I als que encara hi tenim record se’ns mescla la nostàlgia amb una glopada

de ràbia espessa, incontenible, que ens fa fama de vells amargats que no han sabut 

encarar la desitjada longevitat sense malalties. Sense malalties, sí, però també 

sense sabors, sense olors, sense la mar ni la muntanya. Amb mascotes androides 

programades per a fer-nos companyia, per a combatre el tedi dels dies iguals, mentre 

esperem que arribe el moment de formar part de la memòria col·lectiva exhibida a 

la pantalla gran de la plaça.  


