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Jordl Rodríguez Amat,
illustradord'aquestsFulls,
va néixera Santa Coloma
deGramenetrany 1944.
Ésilicenciatenbellesartsi
arquitectetécnic. Ha residita
Barcelona, París i Munic,
pero des de 1994 s'ha
instal-lat a les Olives
(Gamgole5),onhacreatel
Centre d'ArtContemporani i
la fundado que porta el seu
nom.LasevaactivItat
artística abasta tañí la
pintura com l'escultura,
la fotografía i l'obra gráfica.
Harealitzatnombroses
exposiclons individuáis
icol-lectives. Haestat
professoral'Escolade
Mestres de la tJniversitat de
Barcelona i a l'Escola Técnica
Superior d'Enginyers
InduslrialsaTerrassa.
Actualment desenvolupa
la seva activitatdocenten
elbatxüleratartísticdel'IES
delaBIsbald'Empordá.

Happy
birthday
Ángel Burgas
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EN NARCÍS GISBERT HA CELEBRAT AVUI UN BERENAR D'ANIVERSARI A

xoferque l'endemá era l'aniversari d'en Narcís, i aquestel felicita

casa seva, Va arribar ahir a l'aula amb la intenció de repartir les

per megafonia. El bus té un micrófon incorporat que els monitors

targetes de convit ais amics mes propers, els que fa anys que

utilitzen quan fem sortides, i a través del qual ens obliguen a mirar

assistim sens falta a les seves testes, Les targetes, com és habi-

el paisatge i comenten qué ti-obarem quan arribem a lloc.

tual, eren de compra, d'aquestes que duen una il-lustració de Walt

El bus ens va deixar, a la Cinta, a en Rafael i a mi, prop de la

Disney a la portada - l a Pocahontas, l'Aladí, el Rei Ueó, o els clás-

plaga de Sants, que és on vlvim tots ti-es, i va continuar la mta en

sics de tota la vida, com ara Mickey Mouse o l'ánec Dona I d - i que,

direcció a Collblanc. En Narcís havia baixatfeia estona, pero la

amb grans lletres de colors, anuncien la celebració de l'esdeveni-

resta de companys rebutjats no ens van acomiadar des de la

ment i desitgen felicitat a l'homenatjat. Quan l'obres, apareix un

finestra com fan habitualment.

requadre imprés amb espais buits per a les dades que s'omplen a
má -normalment ho fa la mare d'en Narcís.
«Narcís [a má] invita a sus amigurtos a su fiesta de cumpleaños, que se celebrará el 15dejuny\a

má] en casa seva (a má] que

En Miquel ens esperava a casa, i tenia el sopar a mig fer. La
Cinta 11 va voler explicar de seguida l'incident a causa de la festa
d'en Narcís, i en Miquel va proposarque seguéssim a taula i féssim un petit debat sobre la situado que s'havia produít arran

se encuentra situada en Gran Via 403,6é 2a [a má]. Narcís [a má]

d'aquell fet, La Cinta es va mostrar molt excitada, semblava que l¡

te ofrecerá una suculenta merienda y i'actuació (fun paliasso i un

feia mes il^lusió el que havia succeít que no pas la festa. Aquesta

brindis amb Pinky [a má)». En Narcís va demanar al professor si

fou l'observació d'en Miquel, i la Cinta va dir que no, que no era

podía repartir les invitacions abans de comengar la classe, i el pro-

veritat, pero va acabar reconeixent que potser sí, que potser tenia

fessors'hlvanegar quejahofaria3rhorad'esbaoo,queenaquell

rao, que a ella la festa tant 11 era, que la meravellava la reacció

moment s'havia d'anar perfeina i que era rúnic dia que tenia classe

deis companys rebutjats.

a les vuit i s'havia d'aprofitar, "que quan us tinc a la tarda esteu dis-

- 1 aixó está bé. Cinta? Qué n'opineu els alti-es?

persos. I ara seu, Narcís, i vosaltres cal leu i obriu la Ilibreta».

Tots vam callar. En Miquel sempre es mostra condescendent

A les onze en Narcís va disü^lbuir les invitacions a aquells el
nom deis quals apareixia a la portada, enquadratsota mateix de la
iMustració a tot color. Els elegits vam ser una dotzena: la meitat de
la classe es va quedarsense.

amb la Cinta, pero ahir nova seraixi. La va obligara empassar-se
dues pastilies perqué estranquiMitzés.
- Potser en Narcís s'equivoca, i la mare d'en Narcís també.
Potser no era necessari marginar un gnjp important de companys,

Hi va haverreaccions de tot tipus. Els ignorats van dissimular, i
van intentar mosti-ar-se desinteressats. Alguns fins i tot van enorgullir-se de no haver rebut la invitado per a la festa, només faltarla,
ésser convidat a una celebració com aquella, a casa d'en Narcís,
vaja tipus, no se l'aguanta ni per cantal I amb aquelles invitacions
passades de moda, només faltarla, quin compromís dir que no grades, haver de fer un regal a en Narcís, vaja un, qué regalar-li, una
capsa de carijó i dues rodes. Indiferencia, menyspreu, Pero en el
fons eren conscients d'alló que significa ser rebutjats: no se'ls havia
tinguten compte, i estaven dolguts. Sí, a casa d'en Narcís, d'acord,
tal com és en Narcís, aixó ho sap tothom. Els elegits el vam felicitar
per endavant, felices vigílies, I eli va repartir llaminadures que treia
d'una gran bossa de plástic decorada amb cintos de colors.
Després de l'última classe, menti-e fumávem tot esperant el
bus, els rebutjats van fer tot alió que van poder per ignorar-nos. Es
van agnjpar per donar-nos l'esquena, i per damunt deis caps en
pinya només sobresortia una gran fumera que provenia de les
dganretes que fumaven amb fnjíció. Em va saber greu perla Carla i
en Joan Nubiola, que eren amics meus, pero no amics d'en Narcís,
quina llástima. Pero el món és com és, amb aixó no s'hi potferres;
de vegades voldnem que les coses fossin diferents, pero tes coses
son com son, i en Narcís, la Carla i en Joan son incompatibles.
Quan vam ser dalt del bus, la Mercé Canaleta va anunciar al
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Tal com dius, molts d'ells no haurien anata la festa, perqué no
s'entenen prou bé amb en Narcís.
- Sí que hi haurien anal I tant que ho haurien íet! - e s va
defensar la Cinta.
- Pero tu mateixa dius que no es teñen gaire simpatía...
- Pero hi haurien anat igual-va insistir la Cinta.
- Aleshores - v a sentenciar en Miquel- l'actuació d'en Nar-

-ff

cís i de la seva mare és reprovable: han volgut, intencionadament,
marginar un grup de companys.
La Cinta va negar amb el cap, i va deixaranarunesquantes
llágrimes. En Miquel opina que hem d'acceptar les coses, que és
de savis rectificar i que s'ha de denunciar la injusticia. Tothom ha

quantitat de diners de qué disposava cadascú. Vam decidir que

de conviure atenent-se a uns valors, Sempre diu el mateix. Des-

ens adaptaríem al pressupost, i en acabat repartJríem els obse-

prés de sopar, la Cinta estava tan abatuda que no va voler follar

quis, A mi m'ha tocat regalar-li un joc de pales i una pilota per

ambningú. EnRafaelijo,i l'altrecompany,enSebas,vam picara

jugar a la platja. Les pales teñen una mena de velero que pennet

la porta de la seva habitado,

que la pilota de roba s'hl quedi enganxada,

- Qué voleu? - v a xlsclardes del Hit.

Havien parat una taula llarguíssima, tota plena de safates.

- Volem follar. En tens ganes?

Entrepans de Ilom, de fuet, de truita; sandvitxos de mantega I foie

- N o ! Aneualamerda!

gras, de sobrassada, biquinis. També hi havia un pastís de xocola-

Vaig intentar masturbar-me, pero en Miquel felá voltes peí

ta amb tienta espelmesenceses. Hem berenattotsjunts, tietd'en

passadís i de tant en tant entrava a les habitacions per controlar.

Narcís, que ha preferittancar-se a la seva habitació i obrirels

La nit abans hi havia hagut problemes, i havia deciditfer rondes de

regáis. La seva mare ha insistit perqué es reunís amb nosaltres,

vigilancia com un sentinella. No em vaig poder concentrar de cap

pero no hi hagut manera. Només ha accedit a fer-ho a l'hora de

manera.

bufar les espelmes, i els seus pares han aprofitat per fer fotogra-

Aquest matí hi havia cares llargues a t'aula. En Miquel ens ha

fíes: en Narcís abans de bufar, en Narcís bufant, la mare d'en Nar-

recomanat dissimular els paquets que contenen els regáis per a en

cís fent-li un petó a la gaita i una foto de grup, amb l'homena^at al

Narcís, i la Cinta, en Rafel i jo dúiem la bossa d'esports botida com

mig de tots. El pare ha obert ampolles de Pinky, una per a cadas-

una botifan-a. Els companys no acceptats han fet veure que no s'hl

cú. Ens han donat un barretde papen n'hi havia de pirata, de mos-

fixaven, i els professors no han tietel tema durant les classes.

queter. de rei mag. També orelles de Mickey Mouse, gon"a d'ánec

Hem fet dues hores de teoria i una de práctica abans de

Donald.turbantd'Aladí.

resbarjo. La de practica ha consistit a trasplantar un ficus enorme,

La Cinta ha demanat a la mare d'en Narcís si podíem fumar, i

i durant la pausa, els que havfem d'anara la festa ens hem quedat

ella ha dit que ho féssim a la ten-assa. Tots hem anat a fumar i hem

a la vora del ficus, asseguts en rotllana sobre la térra molla,

deixat els pares sois, asseguts a la taula amb les restes del pastís.

fumant. En Narcís, santa innocencia, ha anata fumar amb els no

En Narcís viu en un sisé, i des de la ten^assa es pot contem-

admesos, ves tu quines idees. Mes tard ens ha dit que els havia

plar una vista magnífica de la plaga Espanya i el paiau de Mont-

trobatesquerps i que no lihavien dirigitla paraula.

juTc. Jo anava amb el ban-et de pirata, i la Cinta amb unes trenes

- Com se t'ocorre anar amb ells? No veus que están ressentlts?
La Cinta se'nfeiacreus.
Després de diñar al menjador comunitari, hem fet tres hores
mes de practica. La resta de companys han plegat a l'hora habi-

recargolades de Pippi Lángstrump.
- De nitesveu la font iluminada.
Ha ventat una pipada a la cigan-eta. Mastegava xiclet
Duia els llavis tacats de xocolata. El filtre de la cigarreta
també tenia xocolata.

tual i han anata esperar el bus. Nosaltres, en canvi, ens hem que-

Els dotze convidats ocupávem tota la terrassa, tots fumávenn

dat una estona vaguejant per l'escola, perqué els pares d'en Nar-

apinyats com en una Itauna de sardines. He pensat que m'agrada-

cís havien llogat un mi ni bus perportar-nos a casa seva.

ria veure la font il-luminada, i passar la llengua pels llavis de xoco-

La mare d'en Narcfs ens ha fet deixar les bosses a l'habitacíó
del seu fill, i hem aprofitat per treure els regáis. En Miquel ens va

lata de la Cinta.
Uavors el pallasso ha fetacte de presencia.

acompanyar a comprar-los el cap de setinana; vam anotar en un
full de paper tot alió que ens faria gracia per regalar-li, i també la

An^l Billas

