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Persons attempting to find a motive in this narrative will be 
prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be 
banished; persons attempting to find a plot in it will be shot.
—Mark Twain

Aquest llibre està basat en una història real. De fet, en 
moltes. I en moltíssimes altres d’irreals o fictícies. O par-
cialment falses. Igual o més que les reals. Ara sí?
—L’altre autor

Life is a means of extracting fiction.
—Robert Stone

La història, tots els noms, personatges i incidents retra-
tats en aquesta obra són ficticis. No s’ha de deduir ni s’ha 
d’inferir cap identificació amb persones reals —vives, 
mortes o equidistants—, llocs, edificis, ciutats, mascotes 
i productes.
—El mateix autor d’abans, un dia diferent
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Dia de confinament 1

Fideus per alimentar l’exèrcit de Genghis Khan, 
arrossars immensos endreçats en paquets, lactis 
d’aparença fantàstica que fa unes hores no sabia que 
existien, la desaparició d’alguna espècie de tonyina 
mesurada en llaunes ínfimes, el proverbial quintar 
de sal.

1, 2
Bosses i bosses de vegetals esquarterats i congelats, 
quaranta ous, novíssimes salses exòtiques per ama-
nir o fer més picant la vida, col·leccions d’aulives 
que servirien per retraçar els orígens de la cultura 
mediterrània, pessons de cookies.

1, 3
Hem calculat que podríem fer un Giovanni Rana de 
mida natural amb la pasta de què disposem.

I una altra figura amb paper de wc moll.
Tenim sucs naturals al cent per cent per omplir 

la banyera.
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Diria que només podem haver fet curts de cer-
vesa. Ja se sap.

Dia de confinament 2

Se’ns ha acabat el menjar.
La bona notícia és que, a la part de la cintura, el 

xandall encara m’enclou. Justeja, però no sega del 
tot la circulació.

2, 2
El paper de wc que vam comprar no val re. És men-
tolat però insuls.

He fet un arc i començo a esmolar fletxes. Que 
tremolin els esquirols!

P. s.— Fa mesos que no he vist cap maleït es-
quirol, ara que hi penso.

2, 3
Temperatura corporal —axil·lar— d’ahir al vespre i 
avui matí correcta —trenta-cinc amb set i trenta-dos 
amb dos, respectivament. Una de les filles s’enfot de 
mi. Addueix que estic més fred que la mòmia de Tu-
tankamon. No em fa cap mica de gràcia.

Bon dia de la Constitució!
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2, 4
Cap esquirol. No he pogut trobar cap aborigen que 
m’expliqués si encara hibernen —hibernen, aques-
tes bèsties?— o si s’han extingit. Estem buscant 
fonts alternatives de proteïna. De moment, a repar-
tir entre cinc, tenim això.

Dia de confinament 3

No he estat d’humor per piular. S’ha acabat la co-
cacola —ergo, el romambcola. Per acabar-ho d’ado-
bar, m’han dit que està a punt de sortir un docu-
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mental sobre la vida i carrera —dir «obra» fóra 
hiperbòlic— d’Andy y Lucas.

3, 2
Ara, les bones notícies. D’entrada, la barba em creix 
amb una ràtio exponencial. Des del primer dia de 
confinament, uns nou centímetres.

A més, he localitzat una botella do Empordà que 
vaig amagar «per quan anessin mal dades».

3, 3
D’altra banda, m’adono que continuo usant alguns 
diacrítics quan ja no toca. A la merda!

No hi haurà concert imminent de Snarky Puppy 
a Barcelona… Però no perdo l’esperança.

Estem mirant de fer créixer porros en pots de 
confitura. Les barbes avall, amb a penes un cul d’ai-
gua.

3, 4
He concebut una obra literària magnífica. Una 
mena de diari pseudohumorístic sobre el confina-
ment «durant els dies de la covid-dinou». El publi-
caria a Twitter i seria estúpidament estúpid. Gairebé 
no tindria seguidors. Seria un pèl més lleuger que 
Moby-Dick.
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3, 5
També guardem les closques dels ous que consu-
mim per enriquir el substrat de les plantes del jardí. 
Tot suma.

3, 6
El diari també podria incloure falses traduccions. 
Per exemple, aquest poema a l’estil de l’Oulipo:

Era caucàsic,
elefantiàsic,

bàsic,
afàsic,

fantàstic,
espàstic,

clàssic,
càustic,

clàstic,
cataclàstic,

característic,
elàstic,

santaclàusic,
còlic,

caragòlic,
cúlic,

caracúlic,
cocacòlic,
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parafràstic,
lollipòpic,

paleòlit,
pòlip,

alpínic,
antipírric,

astènic,
arsènic,

mustèlid,
frígid,

frigridiàlic,
diastòlic,

fungídic,
idiolèctic,

clemàstic,
etc.

—Anonímic

3, 7
La cosa ara mateix està més o menys així. Hi ha un 
túnel al final de la llum. Optimisme paulocohelià.
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3, 8
Potser el dia ja ha canviat i ja som al 4 de confina-
ment. A qui li podria importar? Xandall, dutxa, ru-
tina, cuinar, etc.

 Minúcies.
Minuciositat.
 Minuet.
Minusvàlid.
 Minutera.
No sé de què em parleu!
 Boranit!
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Dia de confinament 4

He fet un retrat de l’hereu. Disset anys. Té una llu-
ïssor desconeguda a la mirada. Diria que em mira i 
no veu el pare sinó una quantitat raonable de tall. 
Tot bé, però.

4, 2
Fa dos dies que no sabem re de la petita. Primer vam 
pensar que dormia o que no volia que l’emprenyés-
sim. Ens va escamnar una mica el fet que no apa-
regués a taula. Ara no gosem pujar al pis de dalt a 
veure què. El més probable és que miri sèries.
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Dia de confinament 5

Ja re no ens fa gràcia. Re. Ni els pets de l’una, ni les 
escultures de dictadors fetes amb envasos de l’altre.

Quan ens hem llevat, la petita tornava a ser allí. 
Al sofà. Mirant un programa de subhastes. Encara 
no sabem on ha parat aquests últims dos dies.

5, 2
Avui les (no) activitats més destacades han estat, així 
sense concreció individual: cosir, brodar, planxar, 
cuinar, menjar, disparar balins a unes taupes, no 
dutxar-se, defecar poc, jugar (mòbil), jugar (Play-
Station), no llegir, fer o saltar-se classes.

Sí, m’apunten que orinar també. La llista volia 
ser una breu mostra, ja m’enteneu. A banda, és obvi 
que no puc dir totes les accions que no hem fet. Era 
un truc retòric per dir-vos una cosa que em costa-
va… Allò de brodar.

5, 3
Un dels millors moments del dia ha estat quan l’he-
reu ha demostrat veritable pensament estratègic per 
una vegada a la vida. M’ha mirat fixament i m’ha  
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dit: «Papa, dues coses. Primer, al cap no. Segon, no 
les matem totes. Si no, demà, què?»

Sí. Les taupes.

5, 4
Evacuar, anar de ventre, fer de cos, obrar, defecar, 
buidar. Algunes d’aquestes expressions polides em 
fan ràbia, mentre que d’altres em semblen bé. No 
concretaré més. No estic per orgues. En la meva si-
tuació, gairebé tot em sembla genèric. O indiferent.

Dia de confinament 7

Ahir em van donar una bona notícia: el veredicte 
d’un premi literari en què havia participat/col·labo-
rat d’esquitllada. Però que, com no podia ser d’altra 
manera en temps de covid-dinou, contenia una la-
tència negativa. Una notícia bona-dolenta, vaja.

7, 2
Els més avisats us haureu adonat que ahir no hi va 
haver notes sobre el confinament. És que no tenia 
re a dir-ne.

Vam mirar com emergien els brots del codonyer 
que vam plantar a finals de tardor, d’un verd lluent 
i aparença plàstica.
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I no oblidem els lliris!

7, 3
Al final, quan va tocar tornar a fotre quatre trets 
a les taupes del jardí des del balcó, va resultar que 
l’hereu s’hi havia repensat. «I si les deixem en pau?»

Davant del hillbillisme de fa dos dies, ahir van 
instal·lar-se bromes de pau.

Dia de confinament 9

Ahir, tornar, no hi va haver notetes d’aquestes. Mala 
maror a casa. No per part de tots. Al principi, no. 
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Un membre del nostre clan es va alçar amb males 
puces. No havia dormit bé. Mala lluna. Bad hair day. 
Un cas d’estudi.

9, 2
Hi va haver una deflagració inicial. Vam passar, per 
tant, mirant de conviure i de no tornar a trepitjar 
cap ull de poll. Lasanya, feines banals, capteniment. 
Tot correcte fins a un boranit igual d’explosiu que el 
de l’esmorzar. Avui serà «un altre dia»?

9, 3
Per cert, no tot van ser trifulgues i tnt.

El nano ja ha posat nom a les taupes que van 
sobreviure a la matança. En recordo dos: Bananas 
Gorilla i Rudolf von Flugel. Diu que els ha tret de 
llibres infantils. No sé ben bé si s’ho inventa o no.

9, 4
No vull dir que ens estiguem grillant, eh? Ara no 
traieu conclusions precipitades. Tot va molt bé, Ma-
dame la Marquise.

D’altra banda, els bocins de porro amb les barbes 
que vam posar sobre una làmina d’aigua creixen a 
un ritme de paquiderm taxidermitzat.
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Dia de confinament 10

Tot i que encara no me n’he anat a dormir, faig veu-
re que preval el fet que ja és la una i vint-i-tres. Tec-
nicismes. Ergo, dia 10.

No tinc gaire re a dir, més enllà que els tres rom-
sambcola que m’he pres amb molta parsimònia en 
havent sopat eren bons si bé innocus.

10, 2
Hem hagut de desmuntar el Taj Mahal que la petita 
havia construït amb pistonets d’aquells de pasta per1 
la sopa. Un traste enorme que ocupava tota una tau-
la de ping-pong. Ningú ha plorat.

El gust de la pega gairebé no es nota, un cop tot 
ben bullidet.

Constato que em trobo en un grau «tieta veneço-
lana» d’ús de diminutius.

Dia de confinament 11

Onze dies. Ho escric i gairebé no m’ho crec.

1. Nota del corrector: com podeu comprovar, aquest autor 
quimmonzoneja una mica i no tolera els «per a». Cada pal que 
aguanti sa vela.
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El cirerer dels veïns persisteix en la fatxenderia, 
eminentment rosa.

Tota la tarda que la pluja fa intermitències.
Formigues obstinades tracen línies discontínues 

al parquet.
La Terra viatja per l’espai.

11, 2
«Come Ye Sons of Art» de Henry Purcell i una 
Heineken m’ha semblat una combinació perfec-
tament acceptable. Com rebaixem els estàndards! 
Verament, la fi del món és a prop. Anys afirmant 
que la Heineken era gasòfia… i gairebé em cau la 
llagrimeta!

Dia de confinament 12

Avui he vist, he mirat, el mateix paisatge de sempre. 
El que es veu de casa estant. El que ignorem perquè 
ens pensem que sabem. Sí, hi donem la ullada de 
dos minuts un dia. Arran d’una broma o un núvol 
curiós o una posta de sol.

Avui l’he vist, me l’he mirat.
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12, 2
M’he encarat de biaix al balcó, cap al sud, però no 
del tot.

Per damunt de l’espatlla dreta, a baix, la prunera 
que ja trau botó.

Al tros de sota casa, el pi imponent com una 
nosa del passat.

Més avall, a l’esquerra, el bungalou nòrdic i els 
oms ara escapçats que acumulen energia interna.

12, 3
Cap al fons de la vall, la carretera i el riu invisibles.

A l’altre vessant, les feixes de sota la Moixella. 
I més amunt, la granja dels Gastons al llom que és 
vora el serradet. Enllà, com un far, Les Pardines. I 
davallant pel pendís, la carretera d’Arduix.

12, 4
I el pic aquell i la serra arrodonida de primer pla. I 
la segona. I el joc d’allunyaments que imita l’obra 
d’art.

I el sol baix. I la llum que pica els núvols per la 
part posterior i n’il·lumina les crestes. I el blau cel 
que es torna violeta.

12, 5
I el violeta que comença a agafar rovell i acaba dessag-
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nant-se lentament. El dramatisme dels caps de dia. 
I altre cop, just a sota el nas, el codonyer que em va 
donar el pare fa uns mesos que ja trau unes fulles 
menudes d’un verd inversemblant.

12, 6
Ara rellegeixo tot això i ho trobo fals. Ple d’impre-
cisions i errades. De recursos flonjos. Ho editaria. 
Un cop i tornar. Ja ho estic editant mentalment. Ho 
esborraria. Potser ho he d’esborrar.

Dia de confinament 13

Ahir vaig fer tot de piulades pujades de to, carre-
goses. Em passa sempre que contemplo la natura/el 
territori gaire estona. I ho vaig fer al llarg de trenta 
agònics minuts, els que vaig aguantar al balcó da-
munt la bicicleta amb el rodet.

13, 2
Sort que aquests excessos pseudolírics —«accessos», 
en diria el pneumòleg— es curen obliterant-ho tot 
encabat d’uns segons. El canvi de perspectiva d’au-
tor a lector-a-seques ajuda molt a esbandir. En duc 
erradicats incomptables volums.
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13, 3
La canalla no se sap què fa, ni on para, ni si encara fa 
classes i deures o és tot plegat una camama.

Ara es veu que la paraula «camama» no existeix. 
Ara no, vaja. De sempre. Sento no saber coses tan 
bàsiques. En canvi, quina sorpresa, existeix «ca-
mam»!

13, 4
Que n’arriba a ser, de necessari, el mot «camam», 
encara que el desconegués fa tot just tres minuts! 
Descriu un conjunt de cames gruixudes. Encara es 
deu poder dir «quin camam!» —molt fluixet i ad-
mirativament— pensant en la Mala Rodríguez o la 
Rihanna?
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