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EL DÉU DE LES CAIXES 

Pseudònim: Toritaka Tokumei 

Categoria: Adult 

 

 

 Va deixar la cinta d’empaquetar damunt la taula, i es va mirar la caixa. Era la 

primera que havia obert i l’última que tancava. Al cap d’una estona, va agafar l’ample 

retolador negre i va escriure-hi JÚLIA. Ja està, va pensar, així acaba tot: tancant-ho dins 

d’una caixa i escrivint-hi alguna cosa en majúscules. Va dur-la a la furgoneta i va fer 

l’últim passeig per la casa.  

 Havien estat molts anys, i tota una vida, així que es va passar molt de temps a cada 

habitació, mirant cada racó, observant les ombres que els quadres, les fotografies i aquella 

vida havien deixat. No podia tancar-ho tot en una caixa i endur-s’ho, però ho hagués 

volgut fer, hagués volgut tancar i poder recuperar quan volgués les restes de la seva 

felicitat, la d’ell i la de la seva filla. Potser era l’única manera de recuperar-la, de tenir-la 

sempre amb ell. Tothom li deia que havia pres la decisió correcta marxant. A més, havia 

tingut la sort que tot coincidís amb la proposta d’una amiga d’infantesa que es mudava, i 

que va proposar-li de compartir el lloguer d’un pis que havia trobat just al centre de la 

ciutat. És el millor, tothom li deia, has tingut sort. Sí, molta. I, a partir de dir que sí, tot va 

anar tant ràpid que no s’havia adonat i aquella nit ja no dormiria a casa. És estrany no 

poder fer-se a la idea de la pèrdua fins que és massa tard.  

 Va sospirar, va tornar a fer una repassada per totes les habitacions, va sortir de la 

casa i va marxar. 

 Sovint es preguntaria, anys després, si va veure la nina o no. A vegades juraria 

que no, però d’altres encara la podia veure clarament al terra, mirant-lo amb el cap girat 
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en un angle impossible. Aquest era el detall que el feia dubtar: la nítida imatge d’aquella 

careta somrient, inclinada i enfonsada en aquell tors d’inquietants pits sense mugró. No 

era capaç, es deia, d’imaginar-se una cosa així. Per tant, per força havia de ser un record, 

oi? I així, inevitablement, arribava a la següent pregunta, la que realment el torturava dia 

rere dia: si la va veure, la va tancar dins la caixa o no? 

  

 

 

Com que estava de baixa, ja havia quedat amb la seva amiga que recolliria també les seves 

coses del seu antic pis, i va poder dedicar la tarda a distribuir tranquil·lament caixes i 

paquets per les habitacions del nou. Després va desempaquetar les coses comunes de la 

sala d’estar i de la cuina, mentre escoltava música i bebia cervesa. Va revisar la nevera i 

va endollar l’arcó congelador. Quan va acabar, va encendre’s una cigarreta, va obrir una 

altra cervesa i va sortir al balcó. Començava a fer-se nit. 

 No es va adonar que la seva amiga havia arribat fins que va tornar a entrar dins 

del pis. L’Anna s’estava acomodant al sofà, treient-se les sabates i fregant-se els peus 

amb les mans. Treballava de cambrera i devia estar molt cansada. Tot i això, va treure 

forces per somriure-li en veure’l entrar. 

 —Com estàs? —va dir-li. 

 Ell es va limitar a somriure fent que sí amb el cap mentre anava cap a la nevera. 

Un cop davant, va preguntar-li: 

 —Vols una cervesa? T’he deixat una cigarreta ja cargolada al cendrer que tens al 

costat. 

 —Oh! Com t’estimo…! —va dir, trapella, mentre l’agafava i se l’encenia, 

agraïda—. Així, estàs bé… o començo a comptar quantes cerveses queden a la nevera? 
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 —Seria un compte breu —va reconèixer—, però estic bé, no et preocupis. 

 Va intentar somriure-li un altre cop però no li va sortir ni mig bé. L’Anna va optar 

per no insistir. Prou dura era la situació com per posar-lo en un compromís. Així doncs, 

va canviar de tema i van xerrar de tonteries. Van riure de debò i va adonar-se que l’Anna 

era tot el que tenia realment. Va donar-li les gràcies per tot. Després van fer-se entrepans 

per sopar i van compartir l’última cervesa que quedava a la nevera en la que seria la seva 

primera i última nit junts. En acabar, van retirar-se a les seves habitacions.  

 Des del seu nou llit, podia sentir com l’Anna obria algunes caixes abans de fer-se 

del tot el silenci. Va mirar-se les seves pròpies caixes, intentant recordar en quina de les 

que hi posava LLIBRES havia guardat la novel·la a la que li havia estat passant les 

pàgines aquells dies, però no ho recordava. Només el déu de les caixes ho sap, va acudir-

se-li, i en comptes de llegir va estar fantasejant amb la idea d’una poderosa divinitat 

encarregada de tot el que algú tanca en una caixa… i també de tot el que hom vol 

recuperar, és clar. I va mirar-se la caixa de la Júlia, temptat de creure-hi. 

 Com les últimes nits, no va pensar en prendre’s les pastilles. 

  

 

 

Un cop a l’espatlla el va sacsejar en somnis. 

 —Mmm…? 

 Un altre cop, aquest més fort.  

 Va trigar a adonar-se que ja havia obert els ulls, i va intentar enfocar la realitat. 

Enmig la boirina va creure veure una figura menuda, de cabells curts rinxolats. 

 —Júlia? Què vols, reina? 

 —On és l’Èlia? 
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 —Què? 

 —L’Èlia, on és? No la trobo. 

 —Au va, deixa’m descansar… 

 Una mena de pessic va fiblar-li el braç. 

 —Ei, que m’has fet mal! 

 —On és l’Èlia? 

 Durant uns instants va preguntar-se, atordit, qui era l’Èlia. Al final hi va caure: és 

clar, la nina! 

 —No ho sé, Júlia. Ha de ser a la teva caixa.  

 —No, a la meva no hi és. 

 —Estàs segura? 

 —Que sí, que no hi és. 

 —Doncs llavors en una altra. 

 —Però quina? 

 —Va, deixa’m estar…  

 Un altre cop, més fort encara. 

 —Quina?  

 —No ho sé… Només el déu de les caixes ho sap —va escapar-se-li. 

 —Qui? 

 —El déu de les caixes… És un dels déus més poderosos que hi ha, perquè guarda 

moltes coses i sap molts secrets.  

 —És dolent? 

 —Què? 

 —És dolent?  
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 —No ho sé… Pot ser bo o pot ser dolent, suposo. Depèn de què li donis per 

guardar, o què li demanis que et torni, o…  

 —I li ha fet mal a l’Èlia? 

 —No… No ho crec. 

 Començava a estar molt cansat de la conversa i només volia que tot acabés 

ràpidament, i poder descansar per fi. 

 —Mira, faries bé de resar-li —se li va acudir—, si tant vols que te la torni. Si ho 

fas i li ofereixes alguna cosa a canvi, segur que ho farà. 

 —I què vol dir oferir-li alguna cosa? 

 Va sentir-se caure durant un moment, i un altre cop, aquesta vegada més fort i al 

cap, el va fer revenir pel dolor.  

 —Ei! Para ja, que em fas mal! 

 —Què vol dir donar-li alguna cosa? 

 —Es diu sacrifici, has donar-li alguna cosa per demostrar-li que hi creus i que vols 

que et torni l’Èlia, que te la torni, que et torni la felicitat… 

 Potser era pel cop al cap, però li costava molt parlar i li feia mal la boca. Només 

volia dormir, descansar, oblidar… I, al final, ell mateix va pregar, ignorant la resta de 

cops i crits fins a quedar-se profundament adormit. 

 

 

 

Al dia següent es va llevar molt adolorit, amb un terrible mal de cap. Va mirar el mòbil: 

eren gairebé les tres de la tarda. Havia dormit moltíssim, cosa que era normal si pensava 

en tot allò que havia fet. Estava realment baldat, amb tots els músculs cruixits. A més, 

tenia la boca seca amb un deixat metàl·lic molt desagradable. Va intentar fer memòria. 
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Què havia sopat ahir? Un entrepà? De què? No podia recordar res amb claredat. Havia 

begut i fumat massa? 

 Es va posar els pantalons assegut al llit perquè gairebé no podia mantenir-se dret. 

Necessitava un ibuprofèn o segur que li explotaria el cap. Va aixecar-se, encara insegur i 

sense veure-hi bé, i just en sortir de l’habitació va topar contra una paret que no hauria de 

ser allà. Llavors va recordar que allà ja no era casa seva, i que les parets podien estar per 

tot arreu.   

 Enfocant la mirada per intentar recordar on era el nou lavabo, va caminar 

recolçant-se de paret en paret fins a trobar-lo. Va encendre el llum i va obrir la farmaciola, 

però no hi havia res. Encara no havien desempaquetat els medicaments i al lavabo només 

va veure-hi el raspall de dents de l’Anna i alguna cosa fosca, potser una tovallola, dins la 

banyera.  

 Li picava la barba. Es va gratar i va provar de mirar-se al mirall. Encara hi veia 

borrós i la llum l’enlluernava. “Què guapo que ets” va dir-se fent l’idiota, “et queda molt 

bé el carmí”. Va fer una riallada i es va penedir a l’instant pel dolor que va esclatar-li al 

cap.  

 Va pensar que potser a la cartera tindria alguna pastilla, així que va tornar a 

recórrer al laberint de parets fins arribar a la sala d’estar, cada cop millorant la visió però 

empitjorant el mal de cap. Va agrair en silenci que les persianes estiguessin encara 

abaixades, perquè no hagués pogut suportar el contrari. Va trobar la cartera, va regirar-la 

tres vegades i va maleir. Res.  

 Bé, va dir-se, si més no encara tenia tabac, i probablement l’Anna li hauria deixat 

una cafetera preparada. Directament va deixar caure la cartera, que va clapotejar, i va 

caminar cap a la cuina. El cafè no estava preparat. Sense ànims per maleir més, es va 

asseure a l’arcó congelador per fer-se una cigarreta i gairebé es va punxar amb el ganivet.  
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Feina estona que hi veia bé quan la policia el va trobar assegut, fumant i cobert de sang, 

cops i esgarrapades.  

 Mai va estar segur de què havia passat aquella nit però el que sí recorda amb 

claredat és veure al terra de la seva habitació, al costat de l’única caixa que finalment 

havia obert ahir nit, la nina de la seva filla morta mentre se l’enduien emmanillat cap a 

fora.  

 Tenia el cap girat en un angle impossible, mig enfosat al tors. Somreia. 


