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Va sonar el despertador, tres vegades, i en Bernat va obrir un ull, només un; ho va intentar 
amb l’altre, també, però no hi va haver manera. Buf. Quin mal de cap, horrorós: massa 
gintònics, una nit massa llarga, massa gent, massa música, massa vodka, massa de tot. De 
tot? Ai... Com un llamp, una idea li va passar pel cap, va obrir l’ull que li quedava 
pendent, i va girar el coll cap a la paret, cap a l’altra banda del llit. També va estirar el braç, 
per si de cas. Entre alleugerit i frustrat -a qui no li agrada tenir companyia al llit, encara 
que sigui en circumstàncies difícils?-, va comprovar que no, que no hi havia ningú més 
dormint al seu matalàs.

Segur que s’havia colgat tot sol -però com havia arribat fins l’habitació? I pitjor encara: no 
recordava haver-se despullat, però hi estava, i això l’inquietava una mica-, va posar un 
peu enterra. El cervell també li va caure enterra, li va pujar el gust dels gintònics, i no 
aconseguia enfocar bé la vista. Quin desastre: no tenia ganes de veure’s al mirall, la veritat, 
devia fer bastanta de pena. Es va posar els calçonets bruts que, de qualque manera, s’havia 
llevat per dormir, es va enflocar les pantofles amb més dificultat d’allò que és normal, i 
se’n va anar, quasi arrossegant-se, cap al bany, a pixar, que de vegades pixant espassa la 
gatera, diuen, o com a mínim, baixa un poc el nivell d’alcohol.

Va procurar ignorar el mirall quan va obrir la porta, per arribar al wàter sense més 
complicacions. Uf, quin alè... En circumstàncies adverses, són aquests petits detalls els que 
realment te fan sentir feliç. Després d’allò, era un altre, i amb la vista més enfocada, es va 
voler veure la cara, ni que fos per curiositat. La seva intuïció no li havia fallat, tenia una 
pinta realment lamentable: els cabells bruts i embullats de qualsevol manera que li 
remarcaven encara més les entrades -quina creu, les entrades!-, els ulls envoltats d’un 
negre-verd-blau-lleig ullerós i de borratxo, i no gaire ben oberts, encara; els morros 
ennegrits del vi del sopar, i no es va voler mirar les dents per no fer-se oi. La barba 
pareixia que havia sortit de cop, com si la gatera acceleràs la crescuda dels pèls, i si ahir 
s’havia afeitat, ara la duia de dos dies, o a ell li va fer aquesta sensació; normal que hagués 
dormit tot sol! Feia molta de pena, la veritat, seqüeles d’una festassa: i és que a certes 
edats, ja no es poden fer aquestes festasses, va reflexionar mentalment. Per això, per mirar 
de solventar el desastre, la millor solució, la més barata i a mà, era una dutxa.

La dutxa és un gran moment, el millor del dia, pensava en Bernat mentre s’ensabonava, 
tanta de sort de l’aigua: a partir d’ara, ell i l’aigua serien més amics. L’aigua no fa mal ni te 
deixa la cara feta un cromo ni les dents pudents ni el cap com un tambor, i amb aigua 
sempre saps si te colgues amb qualcú o no, i què fas quan t’hi colgues. Això no volia dir 
desterrar l’alcohol, més que res, perquè passaria a ser un marginat social -les convencions 
són part necessària de la vida de les societat humanes, no les podem obviar-, però sí  que 
faria retornar l’aigua de l’exili a la que la tenia sotmesa des de feia, ara ho veia, massa 
temps.

Amb la consciència tranquil·la, i més animat, per haver iniciat una nova vida, es va 
eixugar. Ara sí  que devia fer bona cara, o com a mínim, millor que la que tenia abans. Va 
cercar el mirall, una altra vegada, i el va veure, allà, a l’estanteria de l’esquerra del wàter. 
No era el mirall gros de damunt la pica, perquè ens entenguem, el mirall del bany: era un 
altre mirall, el que va veure. Un de petit, rodonet, que s’aguantava damunt la fusta com un 



marc de fotos. “I aquest mirall?”, es va demanar en Bernat, “no l’havia vist mai”. Va 
pensar si arribava a ser tan despistat com per no haver-se fixat en la vida en aquell objecte 
que estava allà, just devora l’excusat, lloc on, per altra banda, s’hi solia aturar unes quatre 
o cinc vegades, més o manco, cada dia. Per molt despistat que fos, era impossible que no 
s’hi hagués fixat mai, i se li va acudir que el devia haver comprat la seva companya de pis. 

“Això és cosa de na Maria Antònia, segur”. Com són les dones, a en Bernat li feia gràcia, 
sempre pendents de si tenen un puntet negre aquí  o allà, d’un pelet que els surt més 
amunt o més avall... Comèdia, per a ell, tot allò era comèdia, però ja li anava bé, mentre na 
Maria Antònia estàs igual de guapa que sempre: li alegrava el dia, viure amb ella era un 
goig; no hi ha res com conviure amb una al·lota guapa-guapa, i na Maria Antònia ho era, i 
ara en Bernat havia descobert part del seu secret. “Sí  que és presumida, no m’ho hagués 
pensat mai, que necessitava mirallets d’aquests per arreglar-se”. Realment, ell era dels que 
creia que les dones, naturalment, són guapes, i tractant-se de na Maria Antònia, era guapa 
fins i tot amb una bossa pel cap. Guapa sense pal·liatius. 

Com que li va fer gràcia l’invent, en lloc de mirar-se al mirall de la pica, ho va fer amb 
aquest. El va agafar, procurant no posar-hi els dits, i se’l va acostar a la cara: el primer que 
va veure va ser un ullot immens, enrogit per l’aigua i encara enrevoltat d’un color 
moradenc, amb una gran bossa a baix. Oh!: era un mirall d’aquests d’augment, una lupa 
reflectora. En Bernat es va mirar, sorprès, aquell ullàs; no esperava tenir aquesta visió, i de 
bon dematí  -o ja no era tan prest? quina hora era? ni ho havia mirat-, i amb l’estat amb que 
es trobava, l’efecte va ser encara més gran. Què era tot allò? Aquells pèls llargs i fins, les 
pipelles, se les va trobar excessivament llargues, massa femenines per un home com ell; i 
totes les rues de la parpella, quantes n’hi havia? Era normal tenir-ne tantes? I no parlem de 
les que se li feien als costats: quin horror, estava tot ruat! I el color de l’iris, què curiós... Era 
com una roda de cercles concèntrics de colors, que anava d’una espècie de groc a la part 
exterior a un tipus de verd al mig, passant per una gradació de marrons, i li va parèixer 
veure-hi qualque to blavós... Blavós? No, no podia ser, mai li havien dit res sobre els seus 
ulls i el blavós, però així  de tan de prop, potser sí  que hi havia cosa blavosa, a la seva 
nineta. En tot cas, mai abans havia vist el seu ull tan de prop, amb tant de detall, i en 
aquells moments, tan lleig.

Per assegurar-se que ho havia vist bé tot, i per confirmar que no tenia cap assimetria 
ocular ni cap defecte semblant, es va passar el mirallet a l’altre ull. Perfecte!: eren iguals, 
igual de lleigs, en aquell moment. Les mateixes rues, les mateixes pipelles extremadament 
femenines pel seu gust, els mateixos cercles concèntrics de colorins, les mateixes venes 
inflades per culpa de l’aigua, els mateixos tons morats com si li haguessin volgut xapar la 
cara, i les mateixes bosses lletges a baix. No hi va veure, però, cap blavositat, en aquesta 
nineta. I si tenia l’altre ull malalt, i si la mica de blau de l’altre era un símptoma de qualque 
malaltia greu i de les grosses? Ai, es va començar a preocupar, merda, que ell estava bé; 
amb ressaca, això sí, fins i tot, ressacota, i una cara de poema, però bé, en general, és a dir, 
els altres dies, els que no sortia de festa. I hi veia bé, quan no bevia massa. “És clar”, va 
pensar, “deu ser això: que encara no m’ha fuit el gat del tot”. I per si de cas, va fer de 
pensar que tornava a tenir pixera, per fer baixar una mica més d’alcohol, va deixar el 



mirallet damunt l’estanteria de fusta i va encarar el wàter per segona vegada aquell 
dematí.

No en va sortir tant com abans, com és normal, amb la poca estona que feia de la darrera 
vegada, però així  mateix en Bernat va notar una petita relaxació del seu cervell i una 
lleugera millora de la visió. Ara sí, ja havia expulsat del seu cos, si no tots, la majoria de 
vodkas i gintònics de la festassa, els que no se li havien filtrat pel fetge -aquests ja no se 
n’anirien mai... a no ser que li canviassin el fetge-, i per eliminar el neguit, va tornar a 
agafar el mirallet per repassar-se l’ull d’abans, el de la blavositat. “Ahà! Ja m’ho pensava, 
que no tenia res blau a cap ull”, va alegrar-se en comprovar que no, que ni a un ni a l’altre 
hi havia rastre de cap punt blau. És que un to blau en uns ulls marrons -en un ull!- com els 
seus era realment estrany, i per això en Bernat havia fet bé de preocupar-se. Tanta de sort 
que havia estat cosa de l’alcohol: es va reafirmar amb la idea que a partir d’aquell dia, 
l’aigua seria una de les seves principals aliades, conjuntament, de vegades, i si el bon 
temps hi acompanyava, amb la llimonada.

Tranquil del tot, va deixar el mirall damunt l’estanteria; però just quan l’hi posava, es va 
fixar amb un altre punt que el vidre li va mostrar, al coll, just davall l’orella esquerra. Era 
una espècie de copet, molt petit, absolutament imperceptible, si no fos que aquell maleït 
mirallet ho augmentava tot, també el coll, també els copets. Se’l va tornar a acostar, ara a a 
prop del coll; l’havia de mirar de coa d’ull, i no és molt còmode haver-se de repassar el 
coll, i més si és per identificar l’origen i la forma d’una taca a la pell desconeguda fins al 
moment, per petita que sigui, de coa d’ull.

En Bernat es començava a preocupar de bon de veres: era la segona marca acolorida que 
localitzava a la seva cara aquell dematí. La primera, la de l’ull, havia quedat descartada 
després d’arruixar-se més o manco la ressaca, però aquest nou senyal el tenia 
absolutament desconcertat. Havia pixat, s’havia dutxat, havia tornat a pixar, ja no sentia 
gust de gintònic -potser una mica, però poc-, hi veia bé i pensava amb bastanta claredat. 
Què era allò? Ho va mirar amb detall: es tractava d’una cosa molt petita, una combinació 
de puntets vermellosos molt junts que, en conjunt, formaven una nebulosa morada de 
forma indeterminada. Realment, pareixia un cop, però en passar-hi el dit, no va notar cap 
tipus de dolor, no li feia gens de mal. Si no era un cop, què era?

La ment de Bernat va tenir el primer moment de lucidesa del que duia de dia. Va deixar el 
mirallet damunt l’estanteria, i ràpidament, va sortir del bany directe cap a la seva 
habitació. Com que havia sortit de la dutxa, no estava ni eixut ni vestit, així  que va 
travessar el passadís despullat, regalimant de per tot, deixant un rastre de potades i gotes 
d’aigua que malmetien el parquet del pis i que si les veia na Maria Antònia, s’enfilaria per 
les parets. Però ara no pensava amb res més que entrar a l’habitació, regirar el llit desfet, i 
cercar si entre els llençols hi havia uns sostenidors, un tanga petit i sexy -tenia l’esperança 
que fos un tanga petit i sexy- o qualque altre indici que li pogués confirmar aquella 
primera hipòtesi sobre la taqueta. Va mirar per tot: davall el llit, darrera el coixí, davall 
l’armari, dins l’armari, dins les butxaques de la jaqueta, dins els seus calçons, entre els 
calcetins, dins el cove de la roba bruta. Va sortir de l’habitació i, amb la mirada, va repassar 
la sala-menjador: tampoc allà hi havia res. Per estar-ne més segur, va alçar tots els coixins i 



la fundà del sofà, i hi va mirar davall. Va deixar bassiots per tot, però no va trobar cap 
pista. Definitivament, si allò era un xuclet, que tampoc ho tenia clar, la persona 
responsable no havia deixat cap rastre. Cap senyal.

Una mica decebut per no haver trobat cap tanga petit i sexy, ni tan sols unes bragues 
gastades, entre les desferres de la seva habitació, se’n va tornar cap al bany. El mirallet 
màgic ja li havia revelat dues coses, aquell dematí: que ni amb una dutxa li havia espassat 
la gatera, cosa que significava que havia begut bastant més del límit del que és humà, i que 
tenia una marca d’autor -autora, preferiblement- i origen gens clar, i d’un color sospitós, en 
un racó del coll just davall l’orella esquerra. Va tornar a agafar la lupa aquella: estava 
decidit a fer-se una bona repassada, general, per tot el cos, d’una vegada per totes. La 
festassa, ara n’era plenament conscient, havia superat qualsevol expectativa, s’havia 
passat; si tenia un punt morat al coll, potser tenia altres elements estranys distribuïts per la 
resta de pell. Ho havia de comprovar.

Primer es va mirar el nas: quin nas! Sempre havia trobat que el tenia polit, el nas, però vist 
així, augmentat, la polidesa s’esvaïa. Vermell -i per què el tenia vermell?-, es va fixar amb 
una petita rugositat, que no havia vist mai, que tenia a baix de la punta, en el tros de carn 
que separa els dos forats. “I això què és?”. Però no hi va poder dedicar gaire atenció, 
perquè la vista se li va desplaçar cap als narius. Quants de pèls! Llargs i prims, n’hi havia 
molts més dels que es pensava; d’on havien sortit, tants de pèls? Allò era com un bosc 
frondosíssim de canyes negres i fortes, una munió de joncs nassals que guaitaven a la llum 
del món sense que ell ho pogués evitar. Es va horrotitzar: si no controlava aquell 
creixement, en pocs anys el mostatxo li creixeria des del fons de les fosses, seria un 
d’aquells homes tan horribles amb el nas carregat de pelussa; es podria oblidar per sempre 
de despertar-se i trobar unes braguetes sexys al coixí!

Commocionat per aquella visió i per un futur sexualment més pelut que mai, va desplaçar 
la seva observació cap a la boca. La dutxa no li havia llevat del tot les morques negrenques 
que el vi ressec li havia deixat entre les clivelles dels morros, massa tallats per culpa de 
l’alcohol i perquè mai se’ls havia cuidat. Quin espectacle més tètric... Cosa de dones, solia 
pensar, això de cuidar-se i refinar-se els morros -tot i que hi havia molts d’amics seus que 
ho feien, ell es creia massa masclot-, però veient allò, va pensar que, a part de beure més 
aigua, també començaria a posar-se cacau. Va optar, una vegada més, per no mirar-se les 
dents.

El panorama facial que li anava descobrint el mirallet era cada vegada pitjor, més i més 
depriment: barba greixosa, pell resseca... En Bernat començava a sentir-se fatal, realment 
malament, a odiar aquella festassa, totes les festasses i festetes de la seva vida, els 
gintònics, vodkas, vi i tot tipus de beguda alcohòlica, fins i tot el moscatell. Vist de tant de 
prop, tot allò li pareixia un horror: com ens degrada l’alcohol! Va pensar si aquella, més 
que de ressaca, era una cara d’alcohòlic consagrat, si era normal presentar un aspecte tan 
lamentable només amb una nit de festa, o si veritablement aquella era la seva cara després 
d’anys i de caps de setmana de sortides nocturnes.



Pobre Bernat! Després d’haver-se analitzat la cara, amb un resultat tan nefast, tenia por de 
repassar la resta del cos. “M’estim més no veure-ho”, i va voler deixar el mirall damunt 
l’estanteria o destrossar-lo a cops i tirar les miques al wàter per evitar que mai més cap 
ànima senzilla com la seva se sentís desolada en contemplar-se de prop tots els defectes. 
Però un impuls de valentia, o potser de curiositat, el va frenar: “No”, es va dir a sí  mateix, 
havia de seguir. 

L’exploració, per tant, va continuar: per tot el coll -una vegada més, va quedar captivat per 
la marca morada darrera l’orella esquerra; era una incògnita massa gran per a ell, aquell 
punt, i el va mirar fixament durant una bona estona, sense que aconseguís recordar què 
era o com se l’havia fet o li havien fet-, pel pit, per davall els braços, per la panxa... El 
resultat global d’aquella recerca va ser: la descoberta de dues raspades desconegudes, 
vermelloses i poc perceptibles, al cantó dret del coll, just damunt l’omòplat; un pèl ros i 
molt llarg i gruixat que havia crescut enrodillat en una vorera de l’espatla esquerra, però 
que quan l’estirava li feia una mica de mal; una sèrie desconeguda de pèls descontrolats 
poc atractius al límit entre el clotell i l’esquena; una col·lecció de pigues de diferents tons 
de marró i mides diverses, en general no gaire grans -però que vistes amb detall 
escarrufaven una mica- a les aixelles, amagades entre les mates; un cap de vena ben 
llampant i petit en un lateral de la panxa que li devia haver sortit feia poc, perquè a ell no 
li sonava -i aquestes coses es solen veure-, i una altra petita marca morada com la del coll a 
la frontera de l’esquena i el cul, cosa que el va deixar encara més deconcertat i inquiet.  
Molt inquiet: una marca a la vorera del cul... En aquell instant, va tèmer el pitjor. Tenia una 
marca morada darrera l’orella, i una altra d’igual just allà on acaba l’esquena, just allà: n’hi 
podia haver més, com aquelles, més enllà? 

Diu la història que quan Galileu va girar el seu telescopi cap a l’espai, a principis del segle 
XVII, va quedar fascinat pel que hi va veure: un món completament nou se li va obrir als 
seus ulls. Salvant les distàncies i la trascendència de l’observació, en Bernat tengué una 
sensació semblant a veure la cara oculta de la lluna. A la fí  podia saber clarament com era 
ell per darrere! Allò era nou: quin ésser humà s’ha vist mai bé aquesta part del seu cos? 
Deuen ser ben poques les persones que ho han fet, sigui per pudor o perquè, senzillament, 
això no entra dins els maldecaps de la majoria gent ni acostuma a ser un objectiu a la vida. 
Però en aquell moment, saber què s’amagava allà sí  que era un dels principals maldecaps 
d’en Bernat, preocupat sobretot per l’existència d’aquelles marques morades.

Va veure de tot: la forma exacta, poc esfèrica i tirant a plana -llàstima: diuen que són més 
apreciades les formes més arrodonides-; un cúmul d’estries -com li havien sortit?- en una 
anca, pèls que creixien en els llocs més inhòspits i remots, pigues que es repartien de forma 
desigual per tota la superfície, i fins i tot, un segment de fil estranyament perdut per allà, 
sense que en Bernat pogués aclarir si era el rastre d’una tovallola o d’uns calçonets vells. 
Però ni una marca petita i morada com la del coll.

Tot allò el tenia ben intrigat, estava concentrat en l’exploració, en trobar nous morats o del 
que color que fossin, i no va sentir com s’obria la porta del pis. No va sentir les 
exclamacions de na Maria Antònia en trobar-se l’aiguada per tot, el parquet banyat i els 
bassiots del menjador, ni el “collons!” que va amollar en veure el sofà desfet i els coixins 



per enterra, que es banyaven. No va sentir tampoc com s’acostava al bany i deia “Bernat, 
hòstia, hòstia!”, i no va ser a temps de reaccionar quan ella va obrir la porta i se’l va trobar 
despullat mirant-se el cul amb el mirallet.

- Però què putes fas?! Bernat!

- Collons...!

No va saber dir res més. Allà era ell, exposat, entre el wàter i la dutxa, en pèl i encara 
regalimant, amb els ulls ullerosos d’un color fosc, els morros ennegrits, la barba greixosa 
de dos dies afeitada el dia anterior i acotat, amb un mirallet enfocant tots els detalls de la 
seva part de darrere. I allà la tenia a ella, guapa sense pal·liatius, al llindar de la porta del 
bany, amb un pam de boca i uns ulls verds preciosos esbatanats com dos plats, al·lucinada 
amb l’estampa extremadament singular que en Bernat li oferia amb el seu mirallet.

Per un moment, li va parèixer que ella riuria; després la seva expressió es va torçar com si 
hagués de plorar. En lloc d’això, na Maria Antònia va tancar la boca i la porta d’un sol cop, 
ben fort. El mirallet li va caure de les mans; “merda!”, va exclamar: s’havia romput en mil 
bocins, escampats per enterra. Vidres per tot, aigua per tot i una vergonya infinita. Va 
sentir les passes d’ella i va creure que entraria una altra vegada, però l’única porta que es 
va obrir va ser la del pis, acompanyada d’un enfadadíssim “collons, Bernat, hòstia!” i un 
sonor cop sec. 

Impactat encara per l’escena, en Bernat va treure el cap per la porta i va guaitar: aigua per 
tota la sala, potades per tot el passadís i ni rastre de na Maria Antònia. Va girar-se i va 
contemplar el bany: aigua per tot, vidres per tot i ni rastre de la seva dignitat. Una 
vergonya immensa, indescriptible, “merda...”. No hi havia ningú més al pis que ell, però 
es va posar una tovallola per la cintura i va sortir en direcció a la seva habitació; ja no 
vendria d’aquí  deixar unes quantes potades més. Es va posar uns calçonets nous, nets, i es 
va asseure al llit. Abans de dinar, hauria de netejar bé la sala, el passadís, el bany, 
compondre el sofà i telefonar a na Maria Antònia. Buf: quina feinada, “quina merda tot 
plegat”. El cap li voltava un poc, encara: se veu que no li havia espassat la ressaca del tot.


