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19 de març de 2085 
 

Un reguitzell de vibracions i sorollets crispants assaltaren la tranquil·litat de 

l’habitació, banyada de sol de tarda. Uns dits tremolosos aturaren l’alarma i 

buscaren cegament les ulleres de sobre la tauleta de nit. Sense voler, van 

tombar una foto recolzada al llumet. 

 

S’acomodà les ulleres per socórrer els ulls cansats i revisà les notificacions: 

“GriseldaLoveChocolate liked your post”, deia en Zuckerberg junior. La bona 

nova fou el preludi del ball de polzes sobre la pantalla greixosa de l’artefacte, 

que buscaren el WhatsApp i deixaren sense contestar el parell de missatges 

del grup Promo Insti 2017. 

S’incorporà, estossegà i s’adonà de la foto tombada. La va prendre i es va 

deixar endur en el temps per la imatge: un noi alt i fort amb un nadó rialler als 

braços el mirava, feliç. Al seu costat una noia somreia amb aquells ulls de mel 

que tan bé coneixia i els cabells esbullats pel vent. Al revers, només una data: 

19 de març de 2027. Sentí un pessic al cor i tornà la foto a la tauleta. Es va 

alçar dificultosament i arrossegà les sabatilles sobre les rajoles gastades fins al 

lavabo, tot ell corbat sota el pes de l’edat. Es mullà el rostre i l’alçà al mirall: 

“Collons”, va pensar. Tot el que quaranta anys abans havia estat modern i 

trencador, ara el guarnia com un arbre de Nadal grotesc: cicatrius de pírcings; 

els lòbuls de les orelles dilatats: antigament cool, ara li servirien de clauer; els 

cabells havien anat sucumbint a aquelles metxes que tant l’havien afavorit de 

jove; i les celles, cada vegada més caigudes, es queixaven de tants anys de 

pinces. 

De fora se sentí una veu desganada que cridava els interns a sopar. S’eixugà 

la cara, agafà I’Iphone i sortí al passadís. 

–Som-hi, senyor Isidre, deixi la tablet, que és hora de sopar –deia una veu jove 

dins d’una habitació. Però el tal Isidre rondinava i s’aferrava ferotgement a la 

seva tablet mentre el carregaven a bord d’una cadira de rodes. –I tregui’s la 

gorra, que ja sap que no es pot dur, a taula. 
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Entrà a l’ascensor, pitjà el zero i tingué una conversa interna amb el seu genoll, 

que es queixava. “Esperi’s!”, demanà una veu quan les portes ja es tancaven a 

batzegades. Ell pitjà el botó d’aturar-les. Un individu coronat per una gorra lila, 

pansit dins d’una samarreta que proclamava “Stay Young”, piercings a grapats i 

unes vambes AirNose daurades entrà ajudat d’un caminador, la roda del qual 

quedà encallada amb la junta de la porta. Tots dos se la quedaren mirant un 

instant. “Vaja”, murmurà l’intrús, i forcejava traient la punta de la llengua, 

concentrat. L’altre se’l mirava amb expressió commiserativa i sospirà. 

Finalment la roda de plàstic va cedir i el propietari, satisfet, aparcà dins 

l’artefacte. Les portes es tancaren i el nouvingut començà a cantussejar la 

cançó que escoltava a tot volum. La campaneta de l’ascensor avisà i les portes 

obertes els van submergir en l’atmosfera de la planta baixa, plena de 

dringadissa de coberts i plats i veus barrejades. 

Sortiren i enfilaren el passadís. Arribats al menjador, ell coixejà fins al seu lloc. 

Es va asseure amb dificultat i esperà amb els colzes sobre la taula. La vidriera 

li permetia veure la sala d’entreteniment: un senyor amb les ulleres VRG 

(Virtual Reality Glasses) es contorsionava amb la crossa a tall de metralladora i 

aniquilava amb decisió el gerro de flors que tenia a l’esquerra. 

La taula s’anava omplint d’autòmats de la tercera edat absorts per dispositius 

electrònics variats: un interactuava amb el seu rellotge Iclock; a la dreta, una 

senyora parlava sola amb la Siri; un altre mirava un vídeo de gats i el de més 

enllà teclejava per un grup de WhatsApp a tota castanya, completament 

encorbat. 

─Senyor Aureli, deixi el Tinder, a taula! -renyà una cuidadora; però el tal Aureli 

semblà que no s’immutava. 

─Encara existeix, aquesta bajanada? Pensava que era del segle passat! -féu 

una altra, que repartia plats quasi com frisbees. ─Per cert, Jaqueline, ens falta 

el senyor Lopes? 

─Ah, sí, m’ha dit que està acabant de gravar un gameplay, que ara baixa. 



Premi Sambori 2017 
Demarcació del Vallès Occidental 

 
 

Mentrestant, a la sala d’entreteniment dues cuidadores havien neutralitzat 

l’ancià de la crossa; ara una el duia a taula i l’altra escombrava el que quedava 

del gerro. 

En Lopes, precedit per la seva panxa, arribà quan ja havien servit el primer plat. 

S’assegué amb dificultat i examinà la pasterada de verdures aigualides, 

considerant si preferia desenterrar els seus Donetes clandestins de sota el 

matalàs. Mirà el plat dels altres, per veure si es podia queixar, però decidí 

resignar-s’hi. 

De mica en mica, els interns anaren apartant l’atenció dels aparells tecnològics 

i s’abocaren damunt la causa que els reunia a taula. Ell agafà la forquilla i es 

disposava a començar quan la vista li topà amb el veí, que furgava dins la boca 

amb una mà i part de l’altra. 

─Senyor Isidre! Es pot saber què fa? -s’interessà Jaqueline, alarmada. 

─Éf que fe m’ha acabat el Kukident i fe’m mou la dentadura poftifa ─es 

justificava.  

Ell apartà l’atenció del diàleg i s’empassà verdura i pollastre a la planxa, sense 

sal. 

Havent acabat anà a seure a la seva butaca de la sala d’entreteniment. Alguns 

avis reposaven escoltant música, altres ja tornaven a parlar amb les VRG i 

algun ja pesava figues de gust. A la paret, dins d’una pantalla gegant ignorada 

per tothom, un Jordi Hurtado vital i somrient desafiava a “La pregunta caliente” 

un pobre concursant de Saber y Ganar. “És ben absurd”, pensà, “qui mira la 

tele, avui dia?” S’assegué i ordenà al telèfon que li posés música. 

Unes butaques més enllà una senyora llegia un llibre: Fahrenheit 451, li semblà 

entendre; no el coneixia. Era estrany, no sabia que els llibres encara 

existissin... I menys de paper. Des que anava a l’escola que no n’havia obert 

cap, ell. Però la dona semblava estranyament serena, aïllada en el seu món, 

que ara es reduïa a la tinta sobre el paper. De la senyora passà a mirar la 
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finestra de darrere; els blocs de pisos es retallaven, impersonals i geomètrics, 

sobre un blau indecís d’hivern. 

Dues vibracions el tornaren a la realitat. Agafà l’Iphone amb la intriga de qui 

obre un regal. “Publi MoviRat: te proponemos el mejor regalo para que triunfes 

en el día del padre: renueva su móvil por un TruñoPhone Touch 180D por tan 

solo 990€. Para más info llama gratis al 1005. No dejes escapar ofertón; sólo 

hasta...” Deixà de llegir i obrí el WhatsApp. Cap missatge nou. “Que trist”, 

pensà. Començà a revisar xats antics. Anà baixant per la llista de fotos de perfil 

variades i els ulls es van aturar davant d’un nom: Jordi. Feia quasi quatre 

mesos que no parlava amb el seu fill. 

Al cap de poc es va aixecar, amb una nosa indefinida al pit; se sentia estrany i 

la música de sempre l’incomodava. Es va adonar que l’àvia del llibre no hi era. 

Va decidir pujar a l’habitació. Caminà sense mirar i sense ser vist, pujà amb 

l’ascensor i enfilà el passadís desert. Va entrar a la seva habitació. Ja 

fosquejava, encengué el llum de la tauleta de nit, i topà amb la foto. La va 

prendre i es va asseure a la butaca, davant de la finestra. Contemplà l’horitzó 

de teulades monòtones, i com moria el dia amb els tons rojos d’un vespre 

d’hivern. 

Lentament, la foscor accentuava la llum càlida de l’habitació: ara el vidre feia de 

mirall. Fità la seva imatge gastada i borrosa, amb la resta de món desenfocat. 

Abaixà la mirada i trobà la foto entre els dits tremolosos: les mateixes cares de 

sempre li semblaven més apagades. Aquells ulls de mel. Aquell nadó rialler. 19 

de març de 2027. 

I recordà. I va sentir llàstima. Potser per quan era jove i fort; quan ho era tot per 

a ella i l’heroi del nen de la foto, i a casa s’hi respirava vida. Potser per haver 

vist com el temps ho corcava tot, s’ho enduia, el deixava sol. O potser per estar 

mirant endarrere per por de mirar endavant. 

Ara l’únic que li quedava era un vestigi del que havia sigut de jove i un grapat 

de records en una butxaca foradada. 

 


