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M'havia. quedat,,'a casa víctima d'un terrible mal de que í xa l., que
ultra causar-me maleitar em desfigurava grQtescament la cara. Ade-
m's, portava un mocador lligat al voltant de la cara, per tal de
.~B8xmantenir-me en el lloc precís una'pomada)el mal olor de la
qU4l ern causava tanta molestia coro el mateix queixal. Tinc la cer

,tesa que ni els meus amies més intíms ro'haurien reconegut.
El meu mal humor s'havia aguditzat perqué des

de feia alguns dies una. nova circurnstancia venia afer-me menys agr.!
dable la meva habi t aot ó , No u.a iroaginessiu pas res de bó en llegir
aquest mot suggestlu que dono al tros de golfes que varen 'sser la
meya carobra de treball, 'el meu dormitori, el meu menjador, en una
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~ota teulada, aprofitant l'esquena d'ase d'~questa, la meya hab~taci6
er-ade mena per a ferbonic a lesr~~veL_lest o, sobretot, al cinema,

Lfeia de ,~~ ~Jpero wer.r~ . '~ mal estar--hí • ....,. _ ten.Iauna fi •• única finestra
deliciosa, que compensava amb escreix tots el$ inconvenients. Aques-
ta finestra era oberta sobre una p~aqa molt alegre, i estava penjada
prou amunt per a deixar veure un gran retall de celo Jo estava enamB
rat de la meva tinestra.

Un dia, perO, un senyor de la ciutat va tenir
la pensada de regalar un equip d'escales m6bils als bombers del mun.!
cipi, i als regidors d'aquest els va semblar que obrar1en malament
si no li teien bastir un monument desseguida. ,Hom va votar un crédit
extraordinari i es decid!. erigir el monument en un lloc céntric, a la
"meva" plaqa precisament!

Un escultor local va rebre l'encarrec de tirar endavant
el projecte, i a partir de la construcct6 del pedestal, vaig compren~
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dre que el monumen t i jo no seriem mai amies. A desgra ibH~ect ' ~m~ ita ..!

sultat final va sobrepassar les meves previsions. Hom va desp~endre
dies i dies aeumulant simbols i al-legories; el progrés hi era repre-
sentat en tota els seus aspeetes: loeomotrius, un avi6 ineipient, eom
un fr~gil estel monumental, una bombeta amb filament de earb6 ( aquest
detall del filament de carb6 tenia engrescat el municipi pel seu rea-
'lisme), la inevitable torre Eiffel, etc., Distribuides profusament e~
tre aquest mar d'al-legoríes, les escales m6bils contra incendis 8i

,eren repr\esentades d'una manera maner-a pr-sponder-ant. Aix6 pel que fa al
.pedestal. Da It d'aque st hi havia Prometeus ajagu t, amb un gest de'derr,2
ta, portant a la m~ una antorxa apagada, i posant-li el peu al coll,

¡dret, triomfador, hi hauia el retrat de cos S8neer del generós donant
de les escales. Cada vegada que mirava per la finestra i veia tot ai-
xoa tEmia un disgust, fins el punt que la finestra va perdre tot el
'seu valor. Tenia el prop6sit decidit de vanviar de casa així que se'm
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tenia un est.udí ' al car-r-sr-de la Gavina que m'era agradable par una se-
rie de coses, i m'havia significat diverses veg~des el sek desig de dei
xar-lo. Haviem establert un principi d'acord , consistent en la promesa
per part seva d'avisar-me immediatament que decidis traslladar-se. Per~
aquesta decisi6 s'ajornava indefinidamente

Par tot aix6, pel meu mal de queixal, pel terri
ble monument i per la impossibilitat de canviar d'estatge, ero considera
va for«a d.issortat. A mitja tarda, algú truca a la porta del meu depar-
tarnent, i després del meu permis d'entl!1!r,concedit amb veu it.1U!l~~'lIX

d'energúmen, s'introduí un tímid' pe~sonatge, f{sicament poca cosa, mon.,2
crom, .sx •• xi •• estantís; apart deles seves sabates de pell de vaca,
res en la seva persona donava,sensaci6 de solidesa. Mi.llaxgA M'allarga
una .1Letra penjada a ).'extrem de la seva mán í ga dreta, aparen tmen t bui
da, fofa, que es movía amb la mateixa.mandra que una trompa d'elefant.

La lletra era d'un amic amb el qual només ens
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m~8 o menys que "el pCDrtador de la present era l'autor del monument
al senyor de les escales m6bils, 1 que h~vent-se donat compte de la sl
tuaci6 del meu estatge, i més concretament de la posici6 de la finestra
des de la qual es podia contemplar el monument , segons expressi6 de
1'autor ) des d'un punt de vista molt favorable, el portador desitja-
va, gairebé per damunt de tote~ses, poguer habitar el meu tros de
golfes, i que s'havia dirigit al comú amic per ta~ d'aconseguir aque-
lla lletra de presentaci6 •.."

El personatge monocrom, un cop veié finida la lec
tura'de la 8zta carta, emparl~ amb un to de veu que desmentia d'una
manera singular la seva tímidesa. M'explic~ tot el que representava
per ell viure aprop de la seva obra, que a mi, en canvi, a b~Jem
seria indiferent viur~ a una altra banda, que estarla disposat, natu-
ralment, a pagar un petit trasp~s, etc.,
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nument a les escales mec~niques no va pagar d'un cop el meu mal
de queixal i tota la resta. Em vaig contenir i de la manera m~s po-
lida que em va ésser possible, li vaig explicar que no em podia mou
re d'all! perqu' de ~oment no veia la possibilitat de trobar una
altra habitaci6 que em convingu~s, i que el dia que el meu company
del carrer de la Gavina deix's el seu estudi, tal com dela que es
proposava fer, jo avisaria immedlatament l'home monocrom i li tras-
passaria et meu estatg~. Recordo que varem parlar, encara., una esto
na d~restu4i del carrer de la Gavina, fins que, sobtadament, el
meu visitant sembl~ tenir pressa. Em dei~a; la seva adreqa, s'excusA
polidament i sortí.

Vaig guardar el paper on hi havia apuntada l'adr~
qa a qualsevol banda (no l'he trobat mai més) i vaig oblidar del
tot el meu visitante Estava freturós de dedicar-me exclussivament
als meue malastres •.
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Al vespre d'a9uell mateix día, les meves dolences iniciaven una sensi-
ble millora l' Adhuc em comenc;ava a sentir capaq d'una mica d'optimis-
me. Per acabar-me d'arreglar del tat, em portaren una lletra del meu
amic pintor, el qual em deia que per causes absolutament imprevistes

.es veLa obligat a deixar desseguida l'estudi del carrer de la Gavina,
i que per tant, d'acord amb el que em tenia promés, el posava a la meya
disposici6, a parti~ de les vint-i~quatre hores.segfients a la rebuda
de la lletra.

Aixó erova produir una gran alegria. Erovaig arrencar la
bena que fixava l'ungfi~nt (que'ja no em feia cap falta) i des d'a1esho-
res mateix , vaig prendre les di~po~icions oportunes par al tras11at.
Tenia pagat tot el trimestre en curs de llaguer de la meya habitaci6
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_actual, i com que emproposava arreglar bé l'estudí del carrer de la
_ Gavina, va í g deixar-hi aLguns mobles i obJectes vells deLa quaL volia

desprendre'm, fins que s~acab's el temps que mancava per acabar el tri
mestre, durant el qual ja hauria trobat la,manera de separar-me'n d~
finitivament.

Acabat el termini fixat pel meu amic, em vaig ins
tal-lar desseguida a la nova casa. Tot en ella em semblava delici6s i
és que en realitat el canvi havia estát molt favorabl' ~.xxamt. Aques-
ta habitació era ben bJ doble espaiosa que l'altra, i tenia dues fine~
tres: una que donava al cerrer, i una altra que comunicava am.x •• x,xx

a un petit terrat.
El primer dia «, 4'estar-m'hi em sentia pIe

nament feli~. 'Durant el segon s'esdevingué el primer fet extraordinari
de t~ta una serie que m'havien d'am~a~a~ amargar la vida per un quant
temps. Hom m'enviA un an6nim en el qual hi havia escrites aquestes d-
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I aviat em fa fer grAcia que altra cosa. Bd estava jo per abandonar el ••
meu car estudi! Es devia tractar d'un bromista de poca imaginaciÓ.

PerO ~ partir d'aleshores n~ passava dia sense
que em succeis quelcom desagradable. Una vegada, a la nit, tornava al
meu departament, després d'assistir a una lectura soporífera; cal expli
car ara un detall intranscendent. 'L'inter~uptor que encenia ~a ~ntca ~~
bombeta de l'estudi estava situa~, per una inexplicable imprevisi6 amb
la qualjo no tenia res aveure, uns ~uantsmetres enll~ de la porta
d' •• tx«ax •• tx«xx entrada, pel qual, als vespres, 'era necessari fer unes
quantes passes B les palpente~ a~ans de trobar l'interruptor. Dones b',
aquella nit, a mig fer el camí que portava a la clau de PB:sde la llum,
un obstacle indominable sa'm entortolligl a les carnes i em va fer caure
aterra, amb un ensurt queem priv~ de respirar uns momants. Capolat, •
amb l'anima pendenti'un fil, vaig encendre la lluroi aleshores em va
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~sser possible d'apreciar el po-'breenginy que m'havia malmés tan des-
consideradamente A banda i banda del tr~jecte que havia de fer, dues
cadires servien de suport a un cordill posat a giisa de parany i em ••~
veg! obligat a confessar que hom m'havfa caQat amb més sort del que
era possible d'esper~r. De bon principio el meu astorament fou tan con-
siderable que em yaig oblidar gairebé de la contussi6 al front 1 de les
meves costellesressentides, i ldhuc del meuespant. Com havia pogut
entra~ i, sobretot, qui era el meu insospitat •••m.te enemic? Un exAmen
superficial de l'habitaci6 aelerf desseguida els meus dubtes, en el ~.
que es referia a la primera pregunta. La finestra que donava al terrat
era oberte. Un deIs vidres esteva esmicolat, i un cop aeonseguit aixó,
't.ntrodurruna m~ i deseórrer el beldó interior, era ben facil. Em sel!}
blava impossible no haver-me donat compte a ans que ~stava a mereé del

. ~-tlll\~", ti¡ "\ '-V;/
flualsevol galifardeu a qui \se li ocorregués jugarr.-:::mmee't\1~~l~5iia::~~IStl~
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Toti amb tot, pel ear-acter-que revestia el parany noBirocrf~d';;nar'1ht~s
enlr~ que considerar-ho una broma est~pida.Alg~ que haguás desitjat
fer-me mal ser4l.osament,hauria trobat mitjans más segurs i més cómo-
des de reeIxir. Vaig arribar B la conclussió que el meu amicpintor
m'havia deixat en her~ncia la persecució d'un manl~tic poca-solta,
que podia perdre temps rumiant sorpreses, i fins se'm va acudir que
potser l'abandonament precipitat de l'estudi per part del pintor, 0_

bela.a l'exist~ncia d'aquest personatge estraf~lari.
La precauct6 immediata que em va semblar necessari

prendre, fou entrevIster-me amb la portera de la casa. Aquesta dona
.em va assegurar que mai, en els seus dominls, havia succeIt res sem-
blant* a afIó que jo li explicava, i que el meu ~redecessor (m'ho va
confIar en vet baixa) haviamarxat precipitadament "per una q6esti6

r

de faldilles". En el que es referia a la f{rtestra del terrat, em digu'
que era inevitable, tal com esteva situada, que tothom que s'ho proQo

. , -
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sés s'introduís a casa meva. M'aconse11a, fina1ment, que pos6l un bon
candau tan~ant el marc de 18 flnestra, ~.~xa,x.ti~K.~xll.viK ••~.s.
luprxaxf.x~ul.xex

Em va semb1ar acceptab1e la sugger~ncia de fe~ 8e~

ra la finestra per medi d'un candau 1 vaig procedir a instal-la~lo.
Pel demés, tractava de convence'm que aquella ofensiva anava dirigida
contra el men amie, i estava deeidit a desfer l'equ!voc amb la maxima
erier-g í a.

La persecuci6 revestí després el caracter de petitas
malifetes, que tenie. la virtut d'exasperar-~e. Un dia •• tro~a~a el
forat del pany tapat amb goma de mastegar (calgué l'ajuda d'un manya
~ d'un fuster, conjuntament)" un altre hmm ~havia tallat la canyeria
que conduia aigüa aixm8:i a l',estud-i,una altra vegada ~ou el fil de
conducci6 .1'~xiKa eléctrica etc., Ademét, el meu perseguidor tenia
una cura especial en escriure amb guix sobre la ,.xx. meva porta una
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Per pueril que sembli, aquestes inscr{pcions em t••laila desgavellaven.
els nervis furiosamente Tenia la portera desolada a forQa d'escandols,
perO non'havia tret res. La pobra dona m'assegurava que no deixava
entrarJ cap desconegut a l'escala, i que ignorava del tot qui pogués
ésser l'autor de les inscripcions. Si jo l'hagués trobat en aquells
mornents el p~rsonatge an6nim, la meya vida hauria donat un tomb defini
tiu.

Finalment, la meya resistencia s'esgot~. Aprofitant
que encara em podia considerar llogater de les maves tranquiles golfes
m'hi vaig traslladar novament, derrotat, tristi, conseqüencia inevita

Ible de les maves crisis nervioses, ~mb mal de ~.tx.i queixal. Reapara-
gueren l'ungüent i el ~ocador.

o
o o
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monument a les ese~les meeAniques! Venia radiant, satistet. Preeipi
tBdament~ emdigu':

- Ja he aconseguit que el vostre amic. del carrer de la Gavina aban
donés l'estudi. Els meus treballa m'ha costat. Ara espero que com-
plireu "IJIxIIlx.m el que em teniu promés.

Mentres l'eseoltava, vaig observar que d'una de les butxaques de
l'ermilla lisortia una barreta de guix. Sobtadament eomprenia tot el
misteri de la persecució.

-De manera -li vaig dir- que sou vos l'autor estúpid de les inscri~
ciona i deIs altres prodigis d?enginy,

la guitza, perqué aquésf
desgrat del vostre

A empentes el va~g foragitar, i sortI esverat, sense com-
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Aleshores, en un impuls indominable, vaig agatar una
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planxa i, obrint la tinestra, vaig apuntar en direcc16 al monument,
)

segur, 8. cone c í enc í a i em sortí el dispar més afortunat de la meya vl
, . "-da. La planxa arrenca de soca arr-eL e-L, nas de l'e'figie de pedr-adel d.,2

nant de les escales m6bils contra ince~ ~s. Per ti, aquella nit podria
dormir tranquilo


