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Maniobres carnals en la foscor

Quan el President reclamà Pere Fos, director científic 
del projecte Memòria Viva de la Terra, els ulls se li tornaren 
brillants i plorosos i la veu cruixent. Atrapat en el cristall 
de les llàgrimes, veia un món sense crostes, com una gran 
cassola de confitura. 
El President i Pere Fos es feren una llarga abraçada entre 
tapissos flamencs que s’agrisaven amb dignitat.
Rescataren el President les aclamacions —Ondàlia!, 
Ondàlia!— de l’auditori, coral metrallada per la blancor 
farfallosa dels flaixos. 

—Vull que vingues. Ara —digué el periodista Renat 
Campins, grapejant el mòbil.

—Oblida’m. Sóc de Programes —replicà el seu amic Tivo 
Bau.

—Hem decidit que passes a Informatius. Fes-me un 
favor: dobla la jornada. T’ho compensaré.

—Hem decidit? No serà cosa del director?
—... perquè el sistema d’intel·ligència artificial que 

estrenem —deia el President— farà com els mateixos 
ondalians: crearà nous llaços, capacitats il·lusionadores, 
sinergies...    

El projecte Memòria Viva de la Terra (MVT) havia infantat 
la major computadora d’Europa.

Feia calor.
El barbut Tivo es presentà al Palau amb els cabells 

rossos planxats amb un riu de colònia i en estat de furiosa 
estupefacció.   
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En veure’l, Renat volgué asserenar-lo, però no era fàcil:
—Tivo, no has de córrer. 
Les ordres de Renat expulsaven Tivo del reducte de 

Programes, on havia conegut, al llarg de quatre profitosos 
anys, moltes hores de plenitud. No hi havia pecat ni culpa: 
el seu destí era penyora en mans d’altres i la fortuna l’havia 
retornat al paper d’abduït per l’agenda política.

La Festa Gran s’oferia amb una densitat esfereïdora: 
processons, desfilades i moixerangues, revetlles, 
manifestacions i castells de focs. I la Naumàquia al llac de 
Baula. Sense comptar el repartiment dels Elms Daurats, 
màxims reconeixements del govern.

Després de Pere Fos, reberen l’Elm un celebrat oncòleg, un 
notari medievalista, una saltadora amb perxa, un escriptor 
indiscutible (i indesxifrable) i una heroïna domèstica que 
havia criat set fills.

La saltadora amb perxa, Maritina Lis, es plantificà dalt 
del cap l’Elm, amb peanya de marbre, i mantingué la peça 
en un graciós equilibri d’espinada dreta i moviments de 
ballarina. 
Maritina era popular i guapa i la seua llicència valia per a 
omplir la primera de les sis connexions que, al llarg del dia, 
esperaven a Tivo i Renat. 
Renat Campins, cap d’Informatius d’Ulíssia TV, vestia un 
conjunt italià gris perla: per a Renat, el tern era l’uniforme 
del periodista audiovisual, com la granota per al mecànic.

Del dinar de premsa a Primum Vivere —un local molt 
estelat per Michelín— Tivo Bau només recordava que, 
enmig de la successió d’audàcies, invents i punyetes, les 
clòtxines estaven fredes. I que la taronja cremava. Li vingué 
tot això al cap mentre preparava la crònica en directe de 
la naumàquia, que presenciaven més de cent mil persones 
des de les vores del llac i en barquetes que pul·lulaven pel 
lluent.

La imaginació de la sastreria havia vestit als figurants 
de dragons  napoleònics, oficials austriacistes de Berwick 
i hússars de Sissí i la cosa va passar així: Francis Ford 
Coppola, el mestre d’escena, va fer aparèixer quatre velers 
de Nova Zelanda que hi havia al port de Tíria, maquillats 
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com si foren, realment, naus a les ordres de l’almirall Nelson, 
mentre una companyia d’artillers britànics de casaca 
vermella disparaven els seus canons en la riba oposada i, 
enmig de l’orgia de trons, esclats i metrallaments, sonaven 
les gaites d’un batalló escocès llançat a la degolla. 
Per la gola que comunicava Baula amb la mar entrà el 
Nantuckett, formidable veler ianqui, amb quatre fileres de 
canons, que també tenia paper en l’auca. 

L’episodi s’esdevenia en un camp temporal entre els xocs 
bèl·lics d’Àustries i Borbons i les sonoritats de la guerra 
espanyola de la Independència, tot ben batut amb unes 
gotetes de Lo que el viento se llevó. 

El talent operístic de Coppola havia introduït molt més 
dinamisme en l’encarcarat guió tradicional.           
Tivo, desentrenat, temia relliscar en el directe. Duia prop 
de trenta anys de periodista i havia arribat a creure que mai 
més tindria necessitat de ser d’aquesta classe de periodistes.

A poqueta nit la comitiva d’autoritats arribà a Hisenda 
Hort dels Cirerers, el negoci privat d’un amic del President: 
Rodolfo Codonyer. Hotel, granja d’animals (havia adoptat 
els coales que el President va dur d’Austràlia), camp de golf, 
restaurant i discoteca. I a una cautelosa distància del resort, 
un puticlub molt reconegut en la seua especialitat. I no 
sols el President i la meitat del seu Govern estaven allí —al 
resort, no al bordell—, també havia vingut la festera major, 
la guapa Alèxia Fos. 
Els membres de la comitiva foren rebuts amb el llautó 
solar i els platerets esclatants de Paquito el Chocolatero i 
aparegueren les racions de pernil ibèric, servit com una fina 
borumballa suant  gotetes d’oli.

—Les coses milloren —va dir Campins—, açò sí que és 
menjar.
—Ben cert —recalcà Tivo.

Tivo i Renat havien fet un espai de cuina junts, molts 
anys enrere: s’ho passaven bé i embrutaven tres davantals 
per programa.
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En la zona VIP de la discoteca hi havia tòfones de xocolate 
i  ampolles de cava (on espurnejaven uns floquets d’or en el 
corrent ascendent de les bufetes), tot a sobre d’un mantell 
blanquíssim, de fil. Dispensadors elèctrics omplien l’aire de 
perfum de rosa i llima. 
L’any anterior encara s’havien servit canapès de beluga i 
una cuvée especial de Bollinger. L’aire condicionat tenia el 
punt d’excés que convida a fer dolces porcades als lavabos.  
Se’n va anar la llum i en la foscor trencada per llamps de 
llanternes i mòbils, s’escoltaren als banys gemecs propicis, 
cops en la paret, respiracions accelerades, els xisclets 
ascendents de l’orgasme i, finalment, un bram inapel·lable:

—T’he dit que això no!
I uns segons més tard, un estrèpit de vidres trencats. 

Tornà la llum i aparegué la Regina de les Festes, Alèxia 
Fos, asseguda al pis de la zona VIP, nua i embolicada amb 
el mantell blanquíssim, per terra les tòfones, les ampolles i 
les copes de flauta: una estesa de llepolies i vidres asclats. 
Per la ressonant bellesa d’espatlles nues, semblava una 
model de Julio Romero de Torres en versió refredada: li 
tremolava el maxil·lar de ràbia o de disgust i les dents de 
sucre, tan alineades, li feien castanyetes. Tenia els ulls fixos 
i desmesurats. 
Abans que Renat i Tivo recordaren que eren periodistes, 
Alèxia ja havia estat retirada de l’escena pels seus valedors, 
amb l’acalorat Codonyer de capità de la tropa.

El President, que ho havia vist tot, arribà al llit sense 
forces, amb una sensació de boca empastrada, decidit a no 
seguir en el món ni un minut més. Sentia que l’ànima se li 
escaparia pel costellam:

—Gonçal, m’has fotut! —va concloure. 
Tivo Bau, el periodista, no se sentia millor tot i tenir 

les galtes enrogides per l’alegre giravolt del vi. “Sol i amb 
una feina que no t’agrada”, es digué. Arrancà la fulla del 
calendari del dia vençut i aparegué la data del demà inèdit: 
11 de setembre de 2009. 

Només el cansament li procurà la pau. 
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