
 

Molt soroll per no res 

 

Una persona camina per la ciutat. Va a poc a poc. S’atura un moment. Continua. 

S’atura de nou. Treu el seu mòbil. No té bateria. Avança uns metres. Es deté. Torna 

enrere. Mira el nom del carrer. No li diu res. No sap on està. De fet, ni tan sols té clar 

d’on venia, ni recorda on volia anar. 

Me’l miro des del balcó. Vull escridassar-lo per imprudent i insolidari. Però tinc 

massa soroll al cap. Tothom em parla a la vegada. Una mexicana m’ensenya a fer 

mascaretes amb un mocador i dues gomes. Un senyor de Segovia es fa una pantalla 

amb una ampolla d’aigua de plàstic. Un còmic italià em vol fer riure rentant-se les 

mans. Un article parla dels feixistes de balcó. Quan he baixat les escombraries el veí 

italià, el Gramsci, que és filòsof, m’explica que, quan un món mor i el nou triga a 

aparèixer, entremig sorgeixen monstres. 

El monstre de les ones ja insulta obertament als qui se’n van de cap de setmana 

a la segona residència. Rucs, insolidaris, crida des del seu balcó radiofònic. Que els 

tentacles del Gran Germà ja arribin a les emissores catalanes augmenta el xivarri en 

el meu galliner mental. 

Però no puc parar-me gaire a pensar-ho perquè la Charlotte Ritter s’està 

ofegant al fons del riu, atrapada dins del cotxe negat. El nivell de l’aigua ja li arriba al 

coll. El nostre cap de la policia de Berlín, el comissari Bruno Walter, que conspira a 

favor d’un futur Tercer Reich, ha descobert que el seguim i ens ha empès al riu amb 

un cop de volant del seu camió. He pogut sortir a la superfície, he agafat una bona 

glopada d’aire i m’he tornat a capbussar per salvar la Charlotte. Em submergeixo fins 

al cotxe, li passo aire de la meva boca, però no puc alliberar-li el peu enganxat als 

pedals. Pateixo molt, vull salvar-la, però ella no pot sortir. S’està ofegant, s’empassa 

aigua, li surten bombolles de la boca, es morirà.  

La Charlotte és la taquígrafa de la Prefectura. És llesta i m’agrada, però la Mrs. 

Maisel és més simpàtica, té més glamur i em fa riure quan vaig al Gas Light del 

Downtown. Avui mateix, estava ben inspirada i hauria fet el monòleg de la seva vida 

si no fos perquè acaba d’entrar l’Al Pacino. Ha demanat un bourbon i ha buidat tot el 

carregador de la pistola contra el metge que va asfixiar el seu pare a Auschwitz.  



Vol veure el següent episodi? Cinc segons, quatre, tres... a sopar. Un altre cop 

a sopar? Però si acabo de sopar. Avui ja he sopat tres vegades. El diumenge mateix 

vaig sopar. O era dilluns? O dilluns som avui?  

No puc llegir dos-cents whatsapps, els esborr... no, no. I si diuen alguna cosa 

important? El grup dels castellers, ni mirar-lo; els pares de l’AMPA, que pesats; els 

avis independentistes en tres dies m’omplen tota la memòria. Però per què els tinc 

aquests al mòbil? Jo era indepe abans de tot això? No me’n recordo. La portada del 

New Yorker, l’àudio de la llesta de torn que ensenya a desinfectar aliments, el mem 

de Vox… em fatiga tanta informació. Molt soroll per no res. 

Ep! En aquest vídeo surto jo. Se’m veu corrent pel pàrquing. Maleïdes càmeres 

de seguretat! Ja he begut oli! Ara em multaran. El Carrizosa i la Lorena em miren 

malament s’aixequen dels seus escons i m’escridassen: «¡delincuente! 

¡delincuente!». 

La meva dona no para de plorar. Està col·lapsada, porta el confinament fatal. 

Jo el porto bé. Surto a la terrassa per sentir el silenci i respirar una mica de pau. 

Passen dues gavines. Venen de Barcelona perquè allà ja no troben menjar. La 

primera em passa arran de cap i m’escabella amb les urpes. La segona em treu els 

ulls i em deixa dos forats negres a les conques.  

El silenci de la terrassa és inquietant perquè a dins meu un garbuix de sorolls 

em continua trepanant la raó. Tanco els ulls, inspiro a fons i sento un galop que 

s’apropa. Les tropes d’Invernalia  arriben a Desembarco del Rey per conquerir la 

capital de Los Siete Reinos. No, calla, que són les tropes del cèsar Cómodo que s’ha 

aliat amb Netflix en la seva campanya contra Lucio Casio HBO. Aquest comandament 

no va, he de canviar les piles. El galop ja és eixordador. La batalla, aterridora. Primer, 

un milió de fletxes volen pel cel com orenetes, després els dos exèrcits xoquen amb 

la cridòria del cos a cos. Molta sang, caps que roden, peülles de cavall que em 

rebolquen per terra. Un senyor amb faldilla escocesa i cara blava desmunta el seu 

cavall i em clava una llança a la tràquea. El dolor és insuportable. 

 Ah no! No són cavalls, són els veïns que aplaudeixen els sanitaris. Voleu 

callar? Demà a les vuit he tancat les persianes per no sentir-los, com faré ahir, com 

vaig fer demà passat.  

A sopar! Una altra vegada a sopar? Ja s’ha acabat avui? Com vols que sopi 

amb una llança a la gola? Molesta tant! I després a dormir. Somiaré que perdo trens, 



m’estimbo amb el cotxe i em persegueixen monstres. Demà no em despertis a cap 

hora, a veure si aguanto almenys fins a les nou. 

 Ja està, no tinc més son. Les 3 de la matinada! Només? Tant se val, em llevaré 

igualment i em casaré amb la Paulina d’Amposta. Els arrossaires de l’Ebre ens casem 

de matinada, així després podem agafar el tren cap a Barcelona per passar-hi la lluna 

de mel. La Paulina està embarassada del Martí que és l’hereu de Can Mangrané, un 

milhomes presumit que sempre s’emborratxa al Casino. Els pares de la Paulina m'han 

demanat que m’hi casi. Ella a mi tampoc no m’estima, però la Nicole Kidman li ha dit 

que va veure com matava aquell paio a la festa i que, si no es casa amb mi, la 

denunciarà. A mi ja m’està bé casar-me amb la Paulina, serà una bona ajuda a la 

barraca.  

 Aquest matí m’he trobat l’Alba Vergés a la farmàcia. Sí, sí, la consellera. 

Estava comprant mascaretes. Amb aquells ullarros de gripau que semblen a punt de 

saltar-li de la cara. I aquelles camises hawaianes que sembla que se’n vagi a fer 

mojitos. M’ha traslladat que posaran a disposició els respiradors. I també m’ha 

traslladat que posaran a disposició els tests quan l’empresa xinesa els posi a 

disposició la llicència de duanes que està a disposició del departament 

interdepartamental que departamenta la departamentura de... En fi que, ara sí, ja està 

tot controlat. M'ha deixat més tranquil. 

Ei! El meu cap ha callat! Respiro i no sento res, ni soroll ni dolor. Què hi faig jo, 

allà baix, tan petit i amb un tub a la tràquea? Per què ho veig tot des de dalt? Que bé 

que em trobo! Aquests metges són fantàstics. 

—Doctor, doctor! Un altre respirador avariat al box catorze! 

—L’hem perdut. A qui se li acut encarregar respiradors a la Seat!  

 


