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De seguida que badem una miqueta la cara se'ns omple de cendra. 

AVEL·LÍ ARTÍS-GENER, Paraules d'Opòton el Vell 

 

 A l'hivern no me'n moc. Dos. N’agafo dos, de llibres. Del 

mateix gruix. Un és sempre el mateix. ¿A veure? Sí, en aquest cas, 

sí, és aquest que té a les mans. I l’altre, un altre qualsevol. L’altre, 

el que no és aquest, vull dir, el deixo al carret. Al carret, al carret, 

ves. ¿Que no va mai a la biblioteca, vostè? Ah, d’acord, vostè és 

qui pregunta. Doncs, això, l’altre llibre el deixo al carret, que és un 

dallò amb rodes on es deixen els llibres que has llegit. És que no 

volen que els tornis a lloc, que et podries equivocar i ja hi seríem, 

no els trobarien mai més. Els recol·loquen les bibliotecàries. Això va 

així a tot arreu, que ho sé del cert, que he estat en unes quantes 

biblioteques, un servidor. I tant, a les públiques. A les altres, no ho 

sé. Que ves quina feina, també. Ha d’arribar un dia que els llibres 

es posaran sols a lloc, els deixarem en una plataforma i una corretja 

de transmissió els anirà distribuint tant a les taules dels lectors com 

als prestatges de retorn… Ah, d’acord. Res d’opinions que no vénen 

a tomb. Doncs, ja està. Ja ho sap tot, vostè. ¿Ah, sí?, ¿o sigui que 



encara que vostè ho sàpiga tot, ho he de tornar a explicar perquè 

aquest senyor s’ho apunti? Ah, i després ho firmaré. Entesos. Bé, 

doncs, a mi em paguen perquè faci forats als llibres. Sí, sí, tal com 

ho sent. Ui, vostè no sap en quantes biblioteques públiques he 

actuat… Així, així, a munts. I mai, cregui’m, mai, ningú m’ha dit ni 

piu. Perquè no ho han descobert, ves, que aquesta és la gràcia, 

home. Jo, cúter en mà, sóc ràpid. Dins el lavabo d'homes. I els 

excedents... ¿ves, els excedents de què, vostè també? Doncs, del 

paper que retallo de les pàgines. ¿Continuo? Doncs, els vaig tirant 

a la tassa. I ara!, és la primera vegada que l'embusso. Mai, mai 

abans, no m'havia passat. ¿Qui m'havia de dir a mi que tallarien 

l'aigua a mitja feina?  

 Miri, costa molt d'explicar com ho faig. Oh, intenti-ho, intenti-

ho, ja ho diu vostè! A veure si me'n surto. Obro el llibre. Sí, de tapa 

dura. I gruixut, esclar. L'obro i marco a la pàgina de la dreta un 

quadre d'uns... vuit centímetres, posem per cas, i amb el cúter vaig 

buidant, buidant. No, fins a tocar la contracoberta, no. Fixi-s'hi, un 

dit de pàgines, hi deixo. Un dit de pàgines davant i un dit de pàgines 

darrere. Esclar, quan faig el tracte em diuen la mida del forat. Com 

més fondo, més estona estic a fer-lo. Ves, que podria haver-lo de 

fer en dues tongades o més. I el preu canvia, ja ho crec.  

 Escolti, a mi el que amaguin dins dels forats me la bufa. 

Perdoni, eh, és una manera de dir. Còmplice necessari! Però, ¿què 

diu, home de Déu? ¿Droga? ¿Que farà passejar gossos de la unitat 

canina dels Mossos d'Esquadra per totes les biblioteques? No dic 

que no hi hagi companys que facin forats per amagar droga. No dic 

que no, perquè no ho sé. Miri, ¿què vol que li digui?, potser sí... 

¿Que m'envia a la unitat d'estupefaents? Un moment, dic que 

potser sí que hi ha companys que els lloguen per fer forats per 



amagar droga. ¿O diamants? No fotem! Ja em dirà on seria el 

negoci si els foradadors sabéssim que algú hi amaga diamants. I 

ca. Que no, que no va per aquí la cosa... Ja veig que ho hauré 

d'explicar tot. Fa trenta anys que m'hi dedico i sóc expert en això. 

No es pensi que em faci d'or, jo. El lloguer del pis i el menjar.  I la 

quota de l'autònom pensant en la jubilació. Home, si es posa així... 

ho diré. També la pometa de la set!, apa, ja ho he dit. Però no vaig 

tan llarg d'armilla com vostè, no. D'acord, no m'hi fico, i ja està, 

callo. 

 ¿Què carall fot? Les manilles! No faci el préssec, vostè, ara. 

Doncs, ho dic, ho diré... Claus! Claus! Claus d'obrir portes. De tot 

una mica: claus d'apartaments, claus de... ¿xarxa de prostitució? No 

m'insulti, eh! Que ja li he dit que no sé què s'hi posa als llibres. 

Claus, sí. Però no en sé res més. És que qui diu claus 

d'apartaments per trobar-se parelles per dallonses, diu claus de 

cotxes o claus del domicili de persones soles que no tenen ningú de 

confiança a qui deixar les claus. No ho sé, ni ganes, cregui'm. 

 Entengui'm,  la meva feina acaba amb el forat enllestit. Quan 

tinc fet el rebaix, quedo a la biblioteca amb la persona que me l'ha 

encarregat —un intermediari, sí, això—, i li ensenyo el lloc exacte 

de la prestatgeria. S'apunta el títol del llibre i etcètera. I és clar que 

hi tornaré, encara em queden dos encàrrecs i plego. Faci com si no 

li ho hagués dit, perquè si amb trenta anys no m'han enxampat... i 

miri que n'hi ha milers d'escampats. Que no, que no li puc dir on 

faré els dos últims encàrrecs. Ho ha d'entendre, home. Li asseguro 

que no ho sabrà ningú. Això d'avui ha estat un lamentable accident 

laboral.  

 ¿Que malmeto el patrimoni bibliogràfic? De cap manera! Que 

sóc un lector empedreït, un servidor! ¿Quins llibres? Per foradar trio 



llibres que no demana ningú. Si se'ls veu d'una hora lluny que estan 

allà aparcats de per vida, a mercè dels canvis de temperatura i dels 

insectes de la pols. 

 No té dret a prendre'm el carnet de biblioteca. Torni-me'l. 

¿Que no podré tornar a demanar cap llibre en préstec, diu? 

¿Aquesta és la condemna? ¿I de què servirà? Si la condemna fos 

anar a recollir tots els llibres que hi ha amb claus amagades a les 

biblioteques de tot el país, encara ho entendria. És que si no hi vaig 

jo, no els trobaran mai. Vostè hauria de fer com el comissari 

Montalbano. ¿Ves qui és? El del Camilleri. Ja veig que no el coneix. 

Entesos, deixem-ho aquí. Signo i me'n vaig. 
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