
 

 

 

 

 

- V- 

 

LES COSES SÓN COM SÓN 

 

“Les coses són com són; 

patim perquè les hem imaginat diferents” 

(Alejandro Jodorowky) 

 

     Eren germans bessons, monozigòtics, univitel·lins. Eren tan iguals que de 

petits els confonien. I de grans, també van seguir mantenint la semblança. 

Qui no els coneixia íntima i profundament, difícilment distingia l’un de l’altre.  

     De sempre tot ho van fer junts. Van créixer junts, van jugar junts, van 

estudiar junts, es van enamorar junts, tot i que de noies diferents, es van 

casar junts i es van divorciar junts. I com que tenien un mapa genètic idèntic, 

fins i tot, la majoria de vegades, també van emmalaltir junts. I, amb el temps, 

junts es van comprar també dues cases bessones; unifamiliars aparellades 

en un barri suposadament benestant i que eren tan iguals que, com ells, eren 

indistingibles l’una de l’altra. 

     Cadascun d’ells vivia a casa seva, tenia la seva feina, que en això si que 

eren diferents, però, divorciats i sols com estaven, el temps de lleure del que 

gaudien, el solien passar junts. Sopaven, amb freqüència, a casa de l’un o de 

l’altre; com a persones cultes que eren, anaven junts al cinema, al teatre i a 

altres varies diverses activitats lúdiques, socials i culturals. També junts 

sortien a córrer, pel passeig fluvial o pels bosquets de l’entorn, tres cops per 

setmana i, de tant en tant,  anaven de cacera al vedat del que eren socis, 

proveïts amb escopetes iguals i amb vestits idèntics, perquè en això del vestir 

també compartien els mateixos gustos.  

     I en una d’aquelles sortides culturals que feien cada dos per tres, una nit, 

aliens a tot el que succeís a la resta del món, com feien habitualment en 



aquests moments en que s’abstreien de tot, s’havien instal·lat còmodament 

a les respectives butaques que tenien assignades a la platea del teatre de 

l’opera del que eren abonats, per gaudir d’aquella Flauta Màgica amb la que, 

en les distintes i diverses versions que havien vist, als diversos teatres 

d’òpera que havien freqüentat a Paris, Milà o Nova York, tantes vegades 

s’havien estremit, tot i que Mozart no fos pas un dels compositors predilectes 

de cap dels dos i que en això de l’opera, curiosament, i malgrat la igualtat 

que mostraven en tot, si que eren ben diferents, atès que, com tants d’altres 

aficionats, un era verdià convençut i l’altre acèrrim wagnerià.  

     Però mentre ells, abstrets i ignorants del que passava al món, 

s’emocionaven un cop més amb aquelles àries tan ben cantades, i amb 

aquella escenografia, aquesta vegada tan atrevida i original, com havia 

assenyalat la crítica el dia de l’estrena, un lladre forçava la porta d’un dels 

seus habitatges, entrava a l’interior i al seu pas, destrossava mobiliari i estris 

diversos, ho regirava tot, malmetia el que trobava i, quan finalment 

localitzava la caixa forta, l’obria amb perícia i astúcia i s’apropiava de tot el 

que contenia en el seu interior. A continuació entrava a l’altra casa, per fer el 

mateix, tot i que aquí no aconseguí d’emportar-se res perquè, abans d’iniciar 

el seu periple de destrucció i cerca, va sentir uns inoportuns i imprevistos 

sorolls i, com que no volia córrer més riscos dels que fossin estrictament 

necessaris, va considerar que ja havia arribat l’hora d’acabar la seva jornada 

laboral i es decidí a abandonar la feina a corre cuita. Però, en la seva fugida 

precipitada i veloç, va perdre un valuós rellotge de luxe, producte del robatori 

anterior. El rellotge li va caure, sense que ell se’n adonés, i va quedar, inert, 

sobre la magna catifa del saló. 

     Mentre tot això succeïa, al teatre de l’opera la representació havia arribat 

a l’entreacte i els germans, en mig de tota la gernació d’espectadors que 

havien decidit fer el mateix que ells, eren al foyer, amb una copa de cava a 

les mans. I mentre es delectaven en el seu plaer contemplatiu de tot el que 

els envoltava, de sobte, un d’ells li va dir a l’altre que és trobava malament. 

Es va dur una mà a l’estomac, li van venir arcades i va demanar al seu germà 

que li aguantes la copa, mentre corria cap als serveis. Però tot plegat no va 

passar de ser una falsa alarma. Malgrat les arcades, i per més que li va 

semblar que ho faria, no va vomitar, tot i que tampoc va millorar del seu 

malestar. Va estar-se una estona al bany, fins que va decidir tornar cap on 



era el seu germà. Però com que, malgrat que no semblava ser res seriós, 

tampoc sabia com evolucionaria tot plegat i tenia por que enmig de la 

representació hagués de córrer,  li va dir que el millor que podia fer era anar-

se’n cap a casa. Però, no calia que l’acompanyés. No era qüestió d’espatllar-

li la vetllada i que es perdés, per un no res, l’esperat do de pit de la diva de 

torn que, de ben segur, i com era habitual, encongiria el cor a tota la platea. 

I així ho van fer. El presumptament malalt va sortir del teatre, va aturar un 

taxi i se’n va anar cap a casa, mentre que l’altre va seguir a la sala fins que 

la representació operística va concloure, amb el públic dempeus, obsequiant 

amb molts i forts aplaudiments als cantants i amb algun que altre xiulet als 

atrevits escenògrafs, cosa que no va deixar-lo de sorprendre perquè a ell, 

personalment, la posada en escena, malgrat que era força conscient de les 

critiques que havia rebut per l’agosarat del muntatge, li havia agradat força.  

     Quan el germà indisposat va arribar a casa seva, va trobar la porta oberta 

i forçada, però dins la casa no hi va veure res d’anòmal. Tot era al seu lloc, 

no hi havia cap destrossa ni cap signe de violència. Ni cap rastre de que res 

hagués estat malmès o regirat. En canvi, però, es va trobar amb un regal 

inesperat. Damunt la catifa del saló hi havia un ostentós rellotge. El va 

recollir, se’l va mirar i remirar, va contemplar-lo una i altra vagada, i li va 

semblar que haver-lo vist abans, però no recordava on. Hi ha tants rellotges 

iguals i tants anuncis de rellotges de luxe que, segurament, l’hauria vist 

fullejant alguna revista o en algun espot de la televisió.  

     Més tard, el seu germà, un cop acabada la funció i la llarga tanda 

d’aplaudiments i xiulets, va sortir al carrer i va parar el primer taxi que va 

veure, que el va portar fins la seva casa geminada. En arribar, es va 

sorprendre de trobar-se amb la porta forçada però, quan, temorós, la va 

travessar amb una certa temença, el que va veure a l’interior el va esgarrifar. 

Tot era fet un desastre. Mobles destrossats, calaixos i lleixes regirades i, en 

general, tot cap per avall. I la caixa forta, abans amagada, ara visible, oberta 

i buida. 

     I mentre ell es desesperava i s’esgargamellava cridant davant de tot 

aquell dantesc espectacle, a l’altre cantó de la paret, el seu germà bessó 

saltava de goig i alegria, agraint a la fortuna que no només no hagués tingut 

cap robatori sinó que a més, qui fos, li hagués deixat aquell meravellós i 

valuós obsequi. 



     Excitats, cadascú pel que sentia, van córrer a trobar-se per comunicar-se 

les noticies. El desafortunat va ser el que primer ho va fer i, ple d’enuig, es 

va dirigir cap a la casa de l’afortunat a qui, per la seva sorpresa, se’l va trobar 

ple de joia i gaubança. No entenia com el seu germà podia ser tan insensible 

vers la seva desgràcia, però, abans de poder-li retreure res, quelcom, de 

sobte, ho va canviar tot. Va veure que a les mans hi tenia el seu tresor. El 

seu valuós i apreciat rellotge que tants anys i esforços li havia costat 

aconseguir. I de cop, ho va veure clar. La sobtada malaltia a l’entreacte, la 

fugida apressada del teatre, la incomunicació davant els fets.... Tot, tot és va 

fer nítid i clar. No va dir res i va marxar apressadament. 

     El seu germà, que encara no havia badat boca, el va seguir. Volia explicar-

li la bona nova. Volia parlar-li d’aquell regal inesperat que s’havia trobat. Van 

entrar, l’un darrera l’altre, a la casa veïna. El germà propietari va pujar les 

escales que portaven al pis de dalt, sense pronunciar paraula. L’altre, també 

sense dir res, va optar per esperar-se al saló. Al cap d’uns moments, el germà 

que havia pujat les escales, va baixar-les i, visiblement enferotgit, amb el 

rostre vermell i inflat per la ira, la mirada enterbolida i amb l’escopeta de 

caça a les mans, va encarar-li el canó al seu germà i, sense pronunciar cap 

mot, li va etzibar dos trets. Va caure a terra, ferit de mort. El seu germà el 

va contemplar, si va acostar, va comprovar que efectivament era mort i, 

acotant la mirada i amb un somriure sorneguer, només va dir, amb to 

d’opereta: “Les coses són com són”. 

     No cal dir que el germà mort era el verdià i el que l’havia matat el 

wagnerià.  

 

 

 

 


