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L’endemà de sempre 
 

«Quan,  un  matí,  Gregor  Samsa  va  
despertar-se d’uns somnis neguitosos,  
es va trobar al llit transformat en un  
insecte monstruós.» FRANZ KAFKA. 
 

Al llarg de la seva vida, n’Aina es va suïcidar quatre  
cops. La primera vegada va ser després de la mort del seu  
pare. Va ser en un instant de nostàlgia, mentre la profes-  
sora de matemàtiques explicava els sinus i els cosinus  
d’unes integrals escrites a la pissarra. A ella li va revenir  
un cop de soledat insòlita, i va experimentar el clapoteig  
d’uns peus que s’enfonsaven en el sòlid del paviment. No  
inventava res, ho va sentir així, les cames bordejaven el  
fang; senyoreta, senyoreta, que m’enfonso, li va dir. I la  
professora, la senyoreta, la va observar com mai no havia  
escodrinyat cap altra alumna seva. Què diu aquesta?, va  
preguntar amb els ulls i la boca muda. Creix el clapoteig  
de l’aigua, senyoreta, i es barreja amb el terra, que no veu  
l’ombra de la pluja?  

Quan l’aigua ja li vorejava la cintura i estava a punt  
de relliscar des del pupitre fins al forat que s’havia obert  
davall seu, va distingir uns núvols que viatjaven per da-  
munt el cel i llavors va emetre un gemec. Un forat de  
negror la va embolicar dins el no-res i aleshores va fugir  
escapada en direcció a la finestra i au, senyoreta, com-  
panys, estimats i no estimats, adéu i es va llençar al buit.  

El segon cop que n’Aina es va suïcidar, acabava de  
separar-se del seu home, un home que no havia fet altra 
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cosa que engreixar-li la vida com una crosta. Quan se’l va 
llevar del damunt, va tenir la sensació viscosa que l’es-
corça se li desprenia i que de dins li vessaven enfora nius 
de cucs de totes menes; dendres, vermells, tigres, de 
fems... Però res d’això no va passar, l’únic fenomen viscós 
que la va destorbar va ser el d’una teranyina que creixia a 
l’ample de la seva habitació, punt a punt com una toqueta 
de ganxet, i després es va estendre blana i lleugera al 
llarg de l’estructura quadrilàtera de l’estança. Al final de la 
primera setmana, el teixit l’havia enterrada tota davall els 
llençols. El diumenge va decidir treure el cap de sota la 
roba i, ajudant-se de les mans com va poder, va ajustar la 
teranyina als quatre cantons del llit en forma de vànova. 
Arrecerada dins el seu covitxol, convençuda de la utilitat 
de les arrels del llenç, n’Aina va passar dues o tres 
setmanes més entre els plecs del teixit. No ho havia pactat 
amb ningú, ni tan sols amb ella mateixa, però sen-tia la 
necessitat de romandre en aquest estat de pacifi-cació, 
sense atendre la possibilitat de cap mudança.  

A finals de mes, després d’uns dies de febre, de con - 
vul sions i de deliris, va ensopegar dins els llençols amb 
uns còdols i unes pedres de riu que havien anat a parar 
dins el llit per una coincidència natural del món. Fos com 
fos, la transformació de la quotidianitat a què estava 
acostumada i el record de la crosta que havia estat el seu 
home, la va fer reaccionar. Llavors, va agafar la teranyina 
ajustada al llit i se la va enredar entorn el coll fins que li van 
esclatar les artèries de la gola.  

El tercer suïcidi de n’Aina la va sorprendre després del 
naixement del seu fill. Li va néixer el nen i a la setmana ja 
va saber que no podria amb les minúcies del dia a dia. 
Aleshores, es va dir que la vida era massa dila - tada, que 
convenia escurçar-la com una cinta mètrica. 
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Algú ja s’encarregaria del seu fill, algú més jove, a qui 
agrairia d’una forma natural que l’alliberés d’aquest pes 
amb el qual no podia. No ho va pensar, li va venir així, 
com una recepta màgica.  

Amb aquest determini, una nit, se’n va anar a la plat 
ja, tenia la voluntat de provar un nou intent de desfer-se 
del seu cos. Feia molt que somiava amb una realitat 
perdurable d’una successió de dies iguals, sense contralts 
ni contrabaixos, lluny de les inquietuds àrides i trasbalsa 
des de la vida diària en aquest món. Com un convales 
cent, després d’una greu malaltia, a poc a poc i pas a pas, 
va anar refermant un peu darrere l’altre da-munt les 
fenedures escarpades del roquissar. El cel era un barret 
que l’agombolava, un barret blau d’oceà enfon sat fins a 
les orelles. L’aigua, sense més restriccions que les 
pedres, s’enfilava i grunyia desentonada i a ella la calçava 
i la des cal çava amb sabates d’escuma sense cordons ni 
sivelles, amb sandàlies fetes de les vèrtebres desverte 
bra-des de l’aigua.  

Dalt del mar hi havia el cel, el barret del cel llustrat 
d’estrelles catalèptiques, que uns cables gruixats lligaven i 
desdoblaven en mils de camins d’un mapa inabastable. 
Una a l’altra es donaven colzades, es picaven sense obrir-
se cap bretxa ni forat. Eren així aquelles estrelles, com-
petitives, de colors brillants, com els llampecs o la còlera 
del firmament a darrera hora de la tarda. Per un instant, va 
creure que les sentia gemegar, més que gemegar, cri-dar, 
i, alertada pel renou, va adreçar els ulls en direcció a 
l’atmosfera d’on provenia el crit. El dia havia estat con-fós, 
mig ennuvolat, mig espedaçat per un plugim endurit de 
gotes. Les estrelles ondulaven entre la pols i la teranyina 
del vespre, aferrades en l’alt campanar del cel, i així de 
sobte, parades com estaven, va escoltar-les 
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clarament lamentar-se amb un matís d’invalidesa. I men-
tre remugaven, el cablejat que les fermava va semblar-li 
que es rompia i totes les estrelles, una a una, li queien al 
damunt. Va ser llavors, de cop i volta, que va entrar dins el 
mar, fins que l’aigua la va cobrir del tot. I així, tal com 
estava, es va deixar devorar per totes les espècies de 
peixos i per totes les plantes escalabrades del fons marí.  

Tres o quatre anys després d’aquest fet, n’Aina es va 
suïcidar per quart cop. Va ser després que quedés desem - 
parada en aquest univers, passava ja els seixanta i es 
trobava sense cap amic o cap dels éssers amb els quals 
havia compartit la seva existència. El fill, qui sap on era! En 
aquest punt es va adonar que mai no podria tornar enrere, 
que el món avançava corrent camins d’anada sense 
itineraris de retorn. I amb la cara i el cos desgastats de 
tantes equacions no resoltes de la vida, va acordar 
suïcidar-se per quarta vegada.  

Un vespre de calor humida dins la qual els insectes 
distreien el cel i el sobresaltaven com una revelació impre 
vista, la lluna va cruixir. Davant seu els gestos dels arbres 
s’extraviaren, les branques eren braços i les fulles, mans, 
ella els va contemplar amb la boca trencada i, lla - vors, 
tota resolta, es va dir: ara, sense pensar-ho i ara, i es va 
tornar a repetir, ara... i de nou, ara, i ara, i la melodia de 
l’ara la va abraçar i la va encorbar i la va encongir i la va 
assecar i ara... i ara... i araaaaaaaaaaaa... N’Aina es va 
llençar a la carretera, i va caure aplanada, talment com una 
massa de farina i allà mateix, com preveia, li va passar per 
damunt un automòbil de planxa gastada i color sintètic, 
igual que si l’hagués cavalcada el més veloç dels trotons. I 
tot seguit, mentre les rodes li pressionaven les cames i els 
braços, va experimentar que el cos se li aflui - xava i que 
tota ella s’alleugeria. 
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En aquest estat, va pensar, amb una lucidesa que no 
havia tingut abans, que potser cap de les quatre vegades 
que s’havia suïcidat havia estat real. Qui sap si la mort li 
havia sobrevingut en el primer moment després de llan-
çar-se per la finestra i que el deliri dels instants previs a la 
inconsciència l’havia dut a la planificació d’un segon 
suïcidi innecessari. I que aquest desvari s’havia repetit dos 
cops més amb l’única pretensió de dinamitar alguna funció 
vital del complex sistema del cos humà. Era una suposició 
totalment factible, ja que no recordava haver-se vist dins 
un taüt, ni cremar dins un crematori, no te-nia record de 
cap plor escoltat darrere una porta o d’olor de crisantems, 
ni tan sols d’una dàlia. I tots aquests indicis l’estaven fent 
sospitar que la seva mort no havia estat una mort 
vertadera i que l’atròfia del seu cos i la corrupti bilitat dels 
seus òrgans no s’havia encara pro-duït. Fins aquell 
moment, no havia tingut evidència alguna dels èxits dels 
seus suïcidis, i potser, va pensar, que alguns d’aquests, el 
primer, el segon, el tercer o el quart, qui sap, havien estat 
en va i que la seva voluntat, en els suïcidis posteriors, 
havia actuat sobre una acció no conclosa.................  


