
La cruel experiència dels 60

Corrien  els  anys  60  i  el  món  vivia  una  ràpida  transformació,  plena  de 
contradiccions i en busca d’un desitjat equilibri  internacional que, sense que 
llavors fos palpable, acabaria amb la més dura i  cruel guerra de destrucció. 
Kennedy introduïa  els  EEUU en  la  guerra  del  Vietnam;  Martin  Luther  King 
procurava  acabar  amb  la  discriminació  racial  i  la  URSS  buscava  petites 
esquerdes per respirar una certa llibertat política i econòmica en una atmosfera 
aferrada al comunisme.

Aquí  podíem escoltar  a la  ràdio  els  estralls  que comportava la guerra i  els 
desitjos d’aquells que pretenien dominar el món. En aquells temps vam tenir a 
casa el primer televisor, una caixa pesant que oferia una crua i apagada imatge 
en blanc i negre que per a mi —si no fos per quan seia amb els meus germans 
a veure el Mochi i les actuacions en playback que ens feien aixecar del sofà i 
ballar animats arreu de la sala— hauria passat molts cops desapercebuda. 

Aquell aparell material res significava al costat d’un paisatge costaner quan, en 
posar els peus a la sorra de la platja, imaginava que de gran tindria un vaixell 
de vela amb el qual navegaria per la immensa badia. Enfront dels meus ulls 
veia  com un  braç  de  terra  format  pel  sediment  de  l’Ebre  abraçava  el  mar 
acuradament i, sobre ells, el cel blau semblava un mantell que els protegia. A 
les primeres hores del matí, els pescadors calàvem entremig d’aquell escenari, 
quan els primers rajos del sol començaven a enfilar-se per l’horitzó. Jo, amb 
uns immadurs catorze anys, envejava aquella sort que tenien alguns dels meus 
amics que estudiaven el Batxillerat elemental i tenien un futur ple d’oportunitats. 
Però a casa sempre van establir-me uns valors que em feien entendre que 
cadascú viu d’una manera però que tots som en el fons iguals: persones amb 
sentiments,  que  la  tendresa  és  la  gran  fortalesa  i  que  la  resta,  són  coses 
materials, sovint prescindibles.

La vida transcorria tranquil·la i divertida per a mi. Cada tarda, en sortir del port, 
feia  una estúpida  volta  per  passar  per  la  Plaça del  Convent  i  poder  veure 
aquella cosa que compensava un dur dia de pesca. Allí estava el col·legi de 
monges, on les nenes portaven aquells uniformes grisos i blancs, de faldilles 
divertides que, en córrer i jugar a la comba, de vegades deixaven entreveure 
una mica les calcetes. A l’hora de tornar a casa,  una marea de crits  aguts 
s’escampava  arreu  de  la  plaça  i  els  ocellets  dels  arbres  fugien  esbarrats. 
Llavors era quan jo passava per davant, amb un caminar lent i volent parèixer 
despistat, com si passés per casualitat, amb l’única intenció de veure-la baixar 
les escales.  Semblava tant entremaliada que m’agradava. Duia sempre una 
trena d’espiga que li queia sobre el muscle dret, enganxada amb un llaç blau 
marí que contrastava amb aquells cabells d’or autèntic. Els ulls verds brillaven 
amb el  sol,  i  tenia  les  pestanyes  tan  llargues  que  podia  observar  com de 
boniques eren des de la distància. Quin seria el dia que m’aproparia i li diria 
com de boig em tornava? Però si no sabia ni el seu nom... i a més, a quina noia 
li agrada algú més petit que ella? Segur que a la seva habitació tenia pòsters 
de cantants alt i esvelts amb melenes brillants i jaquetes  Nehru entallades o 
vestits de vint-i-un botons, i jo era un espàrrec, esgallat, tremolós i indecís, amb 
els cabells castanys que algun dia acabarien defraudant-me i  fent de mi un 
homenet tan calb com un pom d’escala. Que ella es fixés en mi era menys 



probable que en aquell mateix moment em piqués una abella i em causés la 
mort. 

Varen passar uns mesos i potser van ser els primers pèls del bigot que sortien 
de la pell jove o la resta de canvis que anava experimentant el meu cos, que 
em feien sentir més fort i capaç d’enfrontar-me a les pors que ella em causava. 
Una tarda vaig aprofitar un bon cop d’autoestima i la vaig aturar allà, al mig del 
carrer de les Flors, per parlar-li per primer cop. ‘’Ep, noia. L’últim divendres del 
mes fan un ball de disfresses a la casota dels afores, escampa-ho tant com 
puguis. Per cert, jo sóc Fermí, espero veure’t allà.” I li vaig fer l’ullada. Ella es 
va quedar de pedra, amb cara d’espant,  tal  vegada vaig ser molt directe, o 
potser era alguna altra cosa el que la va sorprendre. 

El tan esperat divendres va arribar i el meu desig de veure-la aparèixer per la 
portassa  era  increïble.  Finalment,  va  arribar.  Juntament  amb  dos  amigues, 
vestia  una  disfressa  de  vaquera  amb  una  pistola  de  mentida  a  la  mà,  i 
ràpidament la vaig anar a saludar. Sorprès em vaig quedar quan, en anar a 
rebre-la,  em  va  tornar  un  gest  de  menyspreu  que  els  meus  sentits  no 
aconseguien entendre. Li vaig donar voltes la resta de la nit sense atrevir-me a 
preguntar-li el que passava amb mi. Uns dies després, quan sortia del port la 
vaig trobar de cara i instintivament vaig demanar-li que s’aturés un moment. 
Quasi obligada, va parar-se i per evitar donar-me explicacions va dir allò de 
“tinc pressa” i va marxar escopetejada i prepotent colpejant el poal ple de peix 
que duia. En aquell mateix moment, una cara coneguda se’m va apropar. Jo ja 
l’havia vista aquella noia, era una de les del col·legi que solia veure a les tardes 
al tornar de treballar. “No et desesperes, la Vicky és així. No ho veus que ets un 
simple  pescador?  No s’apropa ella  a  aquesta  classe de gent.  Si  tinguessis 
diners, la cosa seria diferent! No serveix de res que la passis a veure cada 
tarda per costura, si al cap i a la fi, ella mai no es fixarà en tu; més bé intentarà 
mantenir les distàncies, i bé que ho farà ara que marxa als Estats Units! – va dir 
d’una tirada. El meu cap no assimilava aquella situació. - Estats Units?” “I què 
n’ha de fer ella allí?”, vaig voler saber. –“Ai! homenet del mar... Són coses que 
algú de la teva classe potser no comprèn. El seu pare és ric i té contactes. A la 
Vicky la posaran a ballar en una de les més importants sales de festa de Nova 
York  i  serà  de  les  protagonistes  dels  festivals.  Li  cauran els  diners  del  cel 
pescadoret, del cel! Diuen que assolirà molta fama, que això de ballar se li 
dóna de perles, i amb els diners que té son pare... la posarà allí on ella vulgui!” 
I va marxar, indignada, dient en veu baixa: “Quina sort tenen alguns. I nosaltres 
que  desgraciadets...”.  Allò  havia  estat  un  cop  fort  per  a  mi.  La  noia  que 
m’agradava em veia com una rata, un tros de brossa pel fet de ser un pescador 
que es  guanya  la  vida  amb esforç  i  suor  diaris.  Vaig  estar  una temporada 
afectat, no pel fet que ella no em correspongués, sinó perquè fins i tot jo vaig 
arribar a pensar que jo i la meva família potser realment no valíem res.

Ahir, passats una quarantena d’anys, jo i la que és des de fa molt de temps la 
meva dona, estàvem fent el vermut a la taverna de tota la vida. Havia canviat 
molt però encara conservava aquell ambient familiar i calorós que tenia quan 
anava amb els meus pares. Mar, la meva filla, ens explicava com havia anat el 
viatge de final de curs i nosaltres escoltàvem les històries dels joves de divuit 
anys d’avui dia i amb mirades còmplices ens dèiem com havia canviat tot amb 
el pas del temps. De sobte, darrera les espatlles de la Mar, algú havia entrat i 



s’havia assegut a la barra. Era una dona d’una cinquantena d’anys, igual que 
jo. Tenia la vista fixada en un punt de darrere la barra i la cambrera li servia un 
whisky amb gel. La vaig observar de perfil i, al primer glop, la cara va mantenir-
se intacta,  ni  un gest  de mal  sabor,  com si  el  que tragués fos aigua clara. 
Potser la vaig mirar sorprès massa estona i per això va notar que algú li estava 
clavant els ulls, perquè es va girar i em va mirar fixament. Uns ulls verds se’m 
van  clavar  a  les  pupil·les.  Aquella  mirada  arrogant  l’havia  vista  abans  i  no 
recordava  on.  Va  deixar  de  mirar-me  i  sense  haver  soltat  la  copa  en  cap 
moment, va fer un glop que va deixar-la ben buida. Un noi va entrar en aquell 
moment i mentre li agafava la ma va dir: “Renoi Victòria, em faràs volar. Porto 
buscant-te  tot  el  matí.”  I  en  aquell  moment  ho  vaig  comprendre  tot.  Vaig 
aixecar-me d’un  bot  i  vaig  dirigir-me allà  on  eren,  interrompent  el  jovenet  i 
posant-me  davant  d’ella.  “Disculpa,  te’n  recordes  de  mi?  Sóc  el  pescador, 
aquell de quan érem encara nens i et venia a veure al col·legi. On has estat tots 
aquests  anys?”  Amb  la  curiositat  del  moment  havien  passat  detalls 
desapercebuts i vaig fixar-me com de malament l’havia tractada la vida. Els ulls 
ja no brillaven de la mateixa manera i els bonics cabells de la joventut estaven 
molt descuidats. La cara més arrugada del normal, semblava la d’una persona 
demacrada,  a  qui  els  anys  li  juguen  una  molt  mala  passada.  El  seu  cos 
semblava el  d’una anciana,  feble,  amb pell  pàl·lida.  “Sí,  ja  me’n  recordo.  I 
també recordo el menyspreu que vaig mostrar vers a tu. I ara ets tu qui me 
l’hauria de mostrar. T’he vist aquí, amb la que suposadament és la teva família, 
i he vist les mirades d’amor que us fèieu tu i la teva dona. Que romàntic oi? I 
mira’m a mi... Buscant una simple paraula que em faci riure o un glop amarg 
que em faci tornar a la vida”.  Sentia llàstima de sí mateixa. “Res no és el que 
sembla pescador. Vaig partir  d’aquí en busca de fama i fortuna, i  quan vaig 
aconseguir-ho tot, vaig conèixer  algú que em va portar a la ruïna. Vaig intentar 
allunyar-me d’elles perquè només em feia mal, a mi i als del meu voltant, ja que 
conèixer-les va començar a ser una moda que s’expandia ràpidament entre 
aquella gent ignorant que es consumia a poc a poc quan queien a les seves 
garres. No podia desfer-me’n de cap manera i s’aferraven a mi amb força. Van 
aparèixer de cop, al concert Woodstock 69, mentre la música de Jimi retronava 
entre els mils de milers de persones. Elles han viscut amb mi molts d’anys, 
portant-me a la mort en vida, a la meva perdició. En aquell temps de joventut 
no m’hauria apropat a tu, un noi humil i treballador, però no saps com t’envejo 
ara... Aquella deu ser la teva dona, i segur que la teva filla... Jo m’he quedat 
sola, sola completament i per això he tornat aquí, d’on tant de bo mai hagués 
marxat. Elles m’han retingut tot aquest temps per això no he pogut escapar 
d’aquella profunda boira, i encara em costa entendre com encara sóc aquí i no 
sota terra amb molts d’aquells amb qui solia ajuntar-me. I només voldria dir-te 
l’última cosa.” Deia ella, amb uns ulls plorosos mentre jo intentava captar tota 
aquella estranya història de pel·lícula. “He après a no jutjar la gent pel seu nivell 
econòmic i pel seu aspecte ara que m’he vist així de desgraciada. Els diners no 
van comprar la meva felicitat, i he comprès que no valem allò que tenim. Ara 
vés i digues a la teva bonica filla, que si mai li presenten a aquests dimonis 
disfressats d’àngels, s’allunyi tant com pugui. M’entens de qui et parlo, oi?”


