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“Totes les persones, quan arriben a una certa edat, han 

tingut contactes amb el sobrenatural, i quan ve a tomb i en 

tenen ganes, ho expliquen”. L’esperit Guia, Pere Calders. 

Vaig pensar que seria millor creuar les vies per aquell 

petit forat de les reixes de l’estació Nord. Em vaig 

aixecar de bursada pensant que havia estat tot un èxit. A 

l’altra banda de l’estació es veia una locomotora 

atrotinada amb la cabina de conducció al descobert. Prop 

d’un pont mig enderrocat hi havia una caseta de fusta amb 

un jardí abandonat. No sabia de quina manera havia arribat 

allà. Què feia en aquell indret desconegut? El món havia 

adquirit unes dimensions desmesurades i la meua vista 

perfilava figures desconegudes. No estava acostumada a 

aquella visió des de baix, observant el vaiverejar de la 

gent. Ombres per tot arreu caminant a dues potes i amb unes 

pells estranyes que cobrien uns cossos blancs projectats al 

mur de l’estació. D’un bot vaig grimpar per una finestra 

d’un bloc de pedra uniforme. Mai havia tingut eixa 

agosarada sensació. Les meues extremitats eren fortes i 

gaudien d’una capacitat desembullada i precisa a l’hora 

d’actuar. Unes facultats sobrenaturals m’havien dotat els 

músculs per desplaçar-me amb rapidesa. En canvi, a Bubastis 

romania estàtica i immòbil. Des de les altures jo era 

l’encarregada de protegir els meus companys. Tenia cura de 

les dones i guardava les cases. Defenia els fills contra 

les malediccions i els presagis negatius. Mai m’havia 

relacionat amb la gent del poble perquè el culte als déus 

és cosa dels habitants del carrer. Però primer de tot, 

hauria d’explicar la mítica història de com es va crear el 

meu món. I dic el meu món en referència al d’abans, i no 

aquest paratge remot en què em trobe. En la meua època 

inicial, Ra va adoptar la forma de Khepera (creador dels 

déus). De la seua boca va sortir la terra, el cel i altres 

divinitats com Shu i Thefnut. L’ull de Nu era el Sol, però 

estava eclipsat per tots dos. Els fills de Nu emergiren de 

l’aigua i li tornaren l’ull a son pare, qui va recuperar de 

nou la visió total de la vida. El déu Sol va ser la primera 

deïtat egípcia de l’època. El món estava organitzat segons 



dos principis independents: l’aparició del creador i el 

cicle quotidià del sol a través del cosmos. Un cosmos que 

s’identificava amb el meu poble.  

Enmig del desconcert vivia moments d’exaltació. Una 

necessitat incessant de furgar la terra bruna m’esdevenia 

per moments. Des de l’interior dels meus dits s’enfilaven 

unes ungles esmolades que s’endinsaven en la sorra amb una 

facilitat vertaderament increïble. Tot seguit, vaig 

doblegar els meus malucs apuntant la rereguarda al clot que 

havia excavat. Les defecacions omplien el forat en pocs 

segons. La vergonya em pujava des del cap fins a un bigotis 

afuat que es perfilava des dels extrems de l’angle de la 

meua visió. De sobte, vaig taponar l’orifici intentant 

desfer-me de la vergonya. Volia un treball ben fet. I 

després d’aquell instint que em calmava l’estrès vaig 

marcar amb orina un cantó del jardí de la caseta abandonada 

que n’hi havia prop del pont. Però no en tenia prou amb 

això. També vaig pixar a la cabina de conducció de la vella 

locomotora. Per què havia fet eixe ritual fastigós i 

pudent? Com reaccionarien els picapedrers si veieren la 

seua venerada deessa Bastet evacuant en la seua “Festa de 

l’embriaguesa”? 

L’instint em deia que mai tornaria a veure als meus 

estimats devots. Una agradable pestilència flotava a mig 

aire. Era millor que el flaire de la festa que els egipcis 

m’organitzaven a Bubastis. Ni les fragàncies més oloroses 

dels licors espirituals de les festes eren més agradables 

que la meua acció aquosa. A les terres del gran riu, 

l’estrella més brillant en el firmament nocturn reapareixia 

després d’haver estat oculta setanta dies i anunciava la 

imminent crescuda del Nil. Tota la nit era un festival 

d’elogis i presents. Tenia lloc a Abydos, seu del culte 

religiós a Osiris, qui rebia també el nom de “Senyor del vi 

durant la inundació”. Eren els festivals sagrats de 

Bubastis, en honor a la seua deessa Bastet, filla de Ra –

mon pare– i divinitat de l’alegria representada amb cap de 

gat. Es realitzaven també rituals extàtics, tal com ens 

descriu Heròdot. I tots aquests pensaments i records em 

venen com escletxes temporals a la ment pertorbada per un 

món nou que em crea confusió i sentiments contradictoris.  

Un colp sec de la màquina em va deixar arronsada a les 

vies. Minuts després vaig obrir els ulls. Tenia la sensació 

d’haver dormit un munt d’hores, com un record fosc i 



confús. Una sensació de sacseig amunt i avall i el ressò 

imprecís d’uns plors com de xiquet. I també com una mena de 

penjoll que m’ofegava tot el bescoll. No arribava a 

entendre quina cosa estranya em passava, ni qui m’havia 

recollit de l’estació Nord. Quin pànic vaig sentir, senyor! 

Així que em vaig posar a cridar, i de la boca no m’eixien 

gemecs sinó uns sorolls esgarrifosos que semblaven miols de 

gat. On punyetes havia anat a parar? Qui m’havia rescatat 

d’allà? I de seguida vaig percebre el cos menut d’algú que 

se m’apropava a una distància molt curta. Era una mena 

d’egipci petit i sense calçons. M’acaronava la panxa i em 

feia pessigolles a sota el coll. Li volia dir que ja n’hi 

havia prou, però aquells gemecs incomprensibles no em 

permetien pronunciar una sola paraula amb sentit. 

Vaig passar la primera nit en aquella casa desconeguda.  

Estava acostumada a les meues vesprades de pau a la meua 

estança, però aquella casa estava impregnada  d’un clima de 

tensió i agressió en l’ambient. La meua missió dins del 

grup de Bubastis era tenir una visió humanitària, altruista 

i futurista del poble, la qual em permetia pensar en funció 

del grup i aportar-li ajuda. Pobra de mi! Ara la meua 

capacitat d’invenció no era suficient per destriar alguna 

forma de fer-me entendre. De preguntar a aquella estranya 

gent com i perquè estava allà. Per què em feia mal el cap?  

L’endemà, el petit cos que m’acaronava el dia anterior 

m’agafà amb suavitat i m’afluixà una bena que s’estenia per 

tot el meu cap. Oh, quin horror! Quan vaig veure la gasa 

tacada de sang per poc caic de bigotis. El cap em feia 

voltes i veia unes estelletes que brillaven com l’estel 

oculte que anunciava la crescuda del Nil. D’un rebot vaig 

parar a terra i ho veia tot sobrenatural. Unes formes 

gegantines amb espardenyes de colors als peus em 

contemplàvem fixament. Què no havien vist mai una diva 

encongida i masegada? Però l’instint em deia de nou que 

alguna cosa havia fet malament perquè aquells éssers no em 

respectaven com abans. Fins i tot un d’ells, el més greixós 

em va xafar una protuberància tofuda que em sortia pel 

damunt del cul. Què m’havien enganxat ara aquells maleïts 

marcians? He de reconèixer que el verd era el meu color 

favorit, encara que aquell grandots eren blancs i 

demacrats.  

Una altra descoberta que vaig fer-ne és que m’agradava 

jugar amb ells. Sobretot amb el més petit dels blanquets. 



Em llençava una pilota roja que captava a la primera. No 

podia parar de perseguir-la fins esquinçar-la en una filera 

homogènia que s’estirava fins a l’altra punta del corredor. 

Em tornava boja jugant amb l’ Erik. Aquell xicot m’havia 

guanyat el cor. A mesura que sa mare repetia el seu nom el 

meu sentit de l’oïda començava a desxifrar un 

trencaclosques de lletres: IKER, REKI, KIRE fins assolir 

els fonemes del seu nom: ERIK. Quan els homes parlen, 

emeten sons; però vaig tenir present que els sons no són 

realitzats de la mateixa manera per tots els individus de 

la mateixa col·lectivitat lingüística. I vaig esbrinar més: 

no tots els sons són sempre els mateixos perquè en moltes 

ocasions es troben modificats pel context fònic que els 

envolta. És per això que l’Erik era l’única persona de la 

casa que m’entenia i a qui entenia. Als altres dos ogres no 

els enxampava ni una paraula.  

Amb el temps vaig acostumar-me a la nova vida. Em 

preparàrem una confortable habitació. Amb dos escusats 

plens de terra i grava. Des d’aquell dia a l’estació, els 

meus moments íntims els passava a aquelles dues latrines 

excavant amb les ungles i remenant l’humus en un procés 

cíclic. Poc a poc vaig familiaritzar-me amb la nova 

situació i aquella deessa gegantina em cuidava com quan 

vivia a Egipte. Això sí, havia de dinar apartada a les 

meues estances. Començava a estar una mica cansada del 

mateix menjar. De primer, un plat fons amb carn picada de 

fetge i pit de pollastre adobat. De segon, una galleda 

plena de llet de vaca que em recordava als relaxant banys 

de Bubastis. Una temperatura adequada per submergir-me en 

una hidratant i cara llet de burra. La meua pell sortia 

llisa i nodrida d’aquella llet proteica. Però amb aquesta 

peluda massa no note la diferència i he d’espolsar-me 

diverses vegades per tal d’eixugar-me tot el cos. I ni 

parlar de la picor insuportable que de vegades m’assolia 

tota la pell.  

Un dia, quan la deessa gran va anar al mercat, vaig botar 

la finestra tot i agafant força des del sofà, mentre el 

capgròs dormia una plàcida migdiada. Vaig trempar la tanca 

del jardí sense esforç. A fora de la casa era tot immens. 

Les cases, els arbres, les flors i els carrers. Pense que 

l’acumulació d’experiències genera en la ment humana unes 

“imatges” extremadament complexes de la realitat. Una no 

assoleix del tot aquesta nova situació, amb canvi de raça i 



cos inclòs. Ara començava a admetre que no era qui havia 

sigut ni sóc qui pensava que era. Un escalfor gelat em 

colpejava endintre. L’absurd de la meua vida posava en 

qüestió la realitat present. El cervell crea la nostra 

visió del món, però aquesta creació no és arbitrària. En 

són una prova les il·lusions òptiques que tinc al davant. 

Per exemple, el concepte de “Bou” m’ha canviat de forma 

sorprenent. Ara aquest animal sagrat a qui anomenaven “Hap” 

m’ha torbat el meus pensaments.  L’instint em deia que ara 

el món s’havia girat del revés. Dins l’aparador d’una 

espècie de mercat em trobe un vas amb un “Hap”, també 

conegut com “Apis” dibuixat i amb una criatura que 

s’assembla força a mi. L’animal li està fent un mos al bou 

i pareix gaudir amb aquesta aberració. El nostre “Hap” 

s’havia transformat en un àpat deliciós per a criatures com 

jo. Quin horror engolir-se a un dels nostres! El bou Apis 

era sagrat a l’antic Egipte i ara és la marca d’un aliment. 

De fet, Apis va arribar a considerar-se un dels integrants 

del panteó dels déus egipcis associats amb la mort. El seu 

culte va passar a Alexandria amb una reverència 

multitudinària. El cap d’un bou era per al poble egipci com 

a part dels seus arrels i ara forma part de l’aliment 

triturat per a animalons. 

No entenia res. Podria ser un conjur de “Tot”? Seria el 

responsable aquest déu de la saviesa, l’escriptura, el 

llenguatge i la màgia del meu encanteri? No assimilava les 

coses. Si aquella situació era per culpa de “Tot”, per què 

no entenia als habitants més grans de la casa? Per què no 

podia endevinar el que em deparava el futur? Si m’havia 

atorgat les dots del llenguatge humà, se suposa que hauria 

d’entendre a tots els integrants d’aquella nova família i 

no exclusivament al més menut d’ells. Desconcertada per 

aquella imatge esgarrifosa vaig creuar el carrer. Pel filet 

de l’ull vaig veure com una màquina de ferro m’havia 

enlluernat sense temps de reacció ni escapatòria alguna. 

Pim! Pam! Un colp sec. Sentia com el meu cos s’enlairava 

per damunt del arbres i parava damunt d’un contenidor de 

fem que n’hi havia a l’altra banda del carrer. Una sensació 

de dolor inaguantable. Els budells penjant entre les 

branques. Res a veure amb l’accident a les vies del tren. 

Va passar una estona quan vaig reaccionar de nou. Estava a 

casa, segura dins de l’indret d’aquella família. Però em 

sentia rejovenida. Caminava a dues potes. Això sí, he de 

dir que una mica maldestra. Ho reconeixia tot, a excepció 



de la meua habitació. Vaig entrar a la cambra repleta de 

joguines, n’hi havia un bressol i unes lletres a la 

capçalera que deien: ERIK. En  aquest mateix moment la mare 

em va agafar pels braços i em va acomodar dins d’aquell 

llit per a xiquets. Em va fer un petó tendre i tou. I una 

frase que entenia: Bona nit Erik, fill meu. Fins demà. Vaig 

pensar en Osiris. Però ja sabeu que malgrat rendir culte a 

Osiris, els egipcis no creiem massa en les resurreccions.  

 

 

 

 

 


