


Biblioteca Antoni Bolinches – 3

UN COP DE SORT

A vegades els somnis ajuden a despertar

ANTONI BOLINCHES

Un cop de sort.indd   5 20/2/13   17:26:09



Primera edició: març del 2013

© del text: Antoni Bolinches, 2013
© de la traducció: Antoni Bolinches i Montserrat Coll

© de l’edició:
9 Grup Editorial

Cossetània Edicions
C/ de la Violeta, 6 • 43800 Valls

Tel. 977 60 25 91
Fax 977 61 43 57

cossetania@cossetania.com
www.cossetania.com

Disseny i composició: Imatge-9, SL

Impressió: Romanyà-Valls

ISBN: 978-84-9034-107-0

DL: T 76-2013

Un cop de sort.indd   6 20/2/13   17:26:09



11

1

L’ACCIDENT

Surto de la vida i entro al nirvana. Estic estès i flotant, com en 
estat d’ingravidesa. Una gran pau interior m’envaeix. Fins i tot 
somric mentalment quan algú, que deu ser metge, diu a la meva 
dona que em trobo en un estat de coma profund i ella pregunta si 
em recuperaré.

La resposta, «potser sí, potser no», em sembla més d’un filò-
sof que d’un llicenciat en medicina, però, en lloc d’enfadar-me per 
aquest pronòstic tan ambigu, m’ho prenc com un repte personal 
sobre el qual jo mateix puc decidir. No en sé el motiu, però és així: 
tinc l’absoluta certesa que, quan jo vulgui, em despertaré. Però, 
alhora, alguna cosa m’impedeix intentar-ho… Suposo que em dec 
haver adormit, però no n’estic segur. Abans era capaç de discernir 
perfectament entre les meves percepcions en estat de vigília i els 
somnis que tenia quan dormia, però ara, en aquest nou estat, he 
d’aprendre a codificar i descodificar d’una altra manera el que em 
succeeix.

Jo, un triomfador social, un economista de prestigi i un polític 
amb futur, sóc en una dimensió nova, en què només m’importa 
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esbrinar si és cert que el meu cos respondrà a l’ordre mental de 
despertar o si, altrament, m’adonaré que la meva intel·ligència en-
cara és viva en un organisme mort. La possibilitat de no poder-me 
despertar m’esgarrifa i, per primera vegada, entenc què vol dir la 
por de decidir. Jo, un home segur i resolutiu, que sovint me’n ric 
de qui per no errar no fa i de qui per no ofendre no parla, noto 
que el dubte m’immobilitza, que no és poca cosa, si tinc en comp-
te que també em paralitza el coma.

No sé si és la incertesa o la por, però prenc la decisió de no 
precipitar-me i ajornar aquesta comprovació. Com que no estic 
preparat per acceptar que el meu organisme no respongui al meu 
pensament, decideixo no fer actuar el pensament encara. Al cap i 
a la fi, acceptar que sóc en un terreny intermedi, entre la vida i la 
mort, m’ajudarà a reflexionar sobre totes dues coses.

Amb aquest pensament m’envaeix una gran sensació de tran-
quil·litat que m’aguditza la percepció auditiva. És per això que 
sento amb molta nitidesa la conversa que la Glòria, la meva dona, 
manté amb el metge, malgrat que parlen en veu baixa, com si no 
em volguessin importunar.

—Es despertarà algun dia?
—És un misteri que no podem aclarir.
No el poden aclarir ells, però jo sí. Obriré els ulls i els diré que 

estic perfectament, que el cop ha estat fort, però que ja està, que ja 
ha passat… No sé per què, però, no ho faig… I si resulta que m’estic 
enganyant? I si intento sortir d’aquest estat i m’adono que no puc? I 
si la creença de poder recuperar la consciència no és res més que un 
autoengany? Pel que es veu, no només he perdut la mobilitat, sinó 
també la seguretat. Massa preguntes que no sé respondre.

Noto que començo a sentir quelcom d’estrany al cos o a la ment. 
Em sembla que capto coses que abans no percebia. Angoixa, ansie-
tat, taquicàrdia? És una sensació estranya que no puc identificar, 
però intueixo que no és bona. Per això decideixo tranquil·litzar-
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me, perquè els mals pensaments no perjudiquin el meu nou estat 
de salut. 

No sé si, en deixar de pensar jo, han començat a parlar ells, o 
simplement és que, en deixar de cavil·lar sobre mi, he quedat en 
condicions de poder-los escoltar. El cas és que capto perfectament 
la conversa, i el que diuen em concerneix.

—Doctor, vull que em digui la veritat.
—Doncs la veritat és que no sé què dir-li. Hi ha persones que 

s’estan així anys i panys, i d’altres que es desperten al cap d’una 
setmana.

—I no em pot dir res més?
—Fins aquí arriba la ciència. Per sort, no necessita respiració 

assistida, cosa que pot augmentar les possibilitats que recuperi la 
consciència, però el pronòstic és molt incert.

Carai… només em falta sentir això. Ell no sap què em passarà 
i jo no goso esbrinar-ho. És millor que dormi una mica, perquè, si 
no, encara em deprimiré.
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2

DIES DESPRÉS

He de trobar la manera de mesurar el temps, no sé si fa hores, 
dies o mesos que estic així. No sóc mort, però tampoc viu. I si ho 
sóc? El cert és que no tinc ni idea de què és la mort i, per tant, no 
puc avaluar el meu estat. I si la mort fos tenir consciència de qui 
som sense poder fer res del que fèiem? I si la mort fos una forma 
eterna d’existir sense poder actuar? Però si fos mort, m’enterrari-
en… Potser ja estic enterrat, enterrat i condemnat a una activitat 
mental que no pot ser corporal. Però, si sóc mort, el cos se’m po-
drirà i no podré raonar. M’estic descomponent i aviat deixaré de 
pensar o, com va dir el doctor, només estic en coma i puc tornar a 
la vida obrint els ulls? Sento veus. Tornen a ser ells i estan decidint 
el meu futur.

—Vostè creu que és el millor?
—Sí, el traslladarem a la planta de comatosos.
Que malament que sona això! Sembla un insult. De tota mane-

ra, m’alegro de sentir-los, perquè això vol dir que sóc viu, encara 
que sigui a la meva manera. En dir «a la meva manera», percebo 
la musiqueta de la famosa cançó, però sona diferent. La veu de 
Sinatra em ve de dins. Això sí que és alta fidelitat! No m’entra 
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per les oïdes, sinó que em surt del cervell, cosa que em permet 
comprendre profundament l’èxit de la cançó. Tothom pot viure a 
la seva manera, fins i tot els «comatosos». L’única diferència és que 
nosaltres no podem fer una versió nova.

Mentre parlo amb mi mateix, la Glòria plora i el metge la con-
sola:

—Serà més ben atès que aquí. Les infermeres són especialistes 
en aquest tipus de pacient.

Això és una altra cosa, sóc un pacient, pacient comatós, però 
pacient. Ben mirat, ningú no pot ser més bon pacient que un co-
matós. Se’m comença a despertar el sentit de l’humor, i això és un 
bon senyal. Gràcies a aquest sentit, he triomfat com a escriptor 
i consultor d’empreses. Sé esmolar les idees per convertir-les en 
paraules afilades, i això m’ha permès escriure dos llibres que reflec-
teixen perfectament la meva trajectòria. Com es pot triomfar en 
els negocis fou un èxit. I El poder dels emprenedors va pel mateix 
camí. En poc temps, s’han convertit en obres de referència entre 
els estudiants de les escoles de negocis més importants del país. La 
meva cotització personal és pels núvols, el problema és que ara jo 
també sóc pels núvols per culpa d’aquest maleït accident… Només 
recordo que vaig fer tants brindis que a l’eufòria de l’èxit s’hi sumà 
la de l’alcohol. La conferència em va sortir tan bé que fins i tot jo 
mateix em vaig creure el que deia. Encara tinc al pensament l’últim 
fragment:

Si voleu tenir èxit en els negocis, més que fer cas del que he dit, heu de 
confiar en les vostres possibilitats, perquè ningú millor que un mateix pot 
saber quina és la seva capacitat i la seva força. Confieu en totes dues i el 
futur serà vostre.

La gent aplaudí a cor què vols i, mentre es formava una cua in-
cipient i m’oferien els primers llibres per signar, em vaig desdoblar. 
Una part de mi era amb ells i responia les seves preguntes. L’altra, 
la més egocèntrica, la que em feia sentir un home important, es-
perava acabar ben aviat per fer una altra mena de dedicatòries a 
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l’amant de torn, una jove i prometedora economista, amb unes 
xifres del quocient intel·lectual que rivalitzen amb el 100-60-90 
de la seva exuberant anatomia.

Em sentia tan triomfador que no tenia ni el més mínim senti-
ment de culpa per enganyar la meva dona. La Glòria també era 
jove, maca i intel·ligent, però ja feia cinc anys que ens havíem 
 casat, i això li feia perdre molts punts com a subjecte eròtic, tot i 
que sexualment era molt competent. Jo diria que ningú no m’ha 
fet les fel·lacions tan bé com ella. I ara, en recordar-ho, em pre-
gunto si no tinc una erecció, encara que el meu cervell no la noti. 
En pura lògica, atès que puc pensar sense sentir, també pot ser 
que senti sense que la meva ment ho capti. Sóc una ment descon-
nectada del cos, un cervell amb una immensa campana interior 
les vibracions de la qual em fan percebre que tot és en mi, però 
que jo sóc fora de tot. No sé pas si aquesta és la pau celestial dels 
budistes o el camí d’un infern d’on no sortiré mai. Del que sí que 
estic segur és que no sóc al cel, perquè m’arriba una veu terrenal 
que ja m’és tan familiar com la de la Glòria. Em pregunto quina 
experiència deu tenir en casos com el meu. Què vol dir això que seré 
més ben atès que aquí? És que aquí no m’atenen bé o és que reco-
neix la seva incompetència? Jo el que vull és tornar a casa, no a la 
planta de comatosos.

—Doctor, no estaria més bé a casa?
Aquesta és la meva Glòria, per això me l’estimo tant, m’entén 

sense que parli.
—No l’hi aconsello, necessita atencions especialitzades, canvis 

de posició corporal, cremes hidratants… Tingui present que es 
pot estar així tota la vida.

Com pot ser tan malparit! Tota la vida de qui? Perquè això meu 
no és vida. El que he de fer es obrir els ulls i despertar d’aquest 
malson. Si no me’n surto, ja ho veurem, què faré, però no té cap 
sentit quedar-me amb el dubte. Obriré els ulls i tot serà com abans. 
L’accident només haurà estat un malson, una pel·lícula de por amb 
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final feliç. Enviaré una ordre al meu cos amb tota la meva força 
mental i ja està… Obre els ulls! Obre els ulls! Obre els ulls!… No 
sé si els tinc oberts, però no veig res. Ho intento per segona vega-
da, amb tota l’energia de què sóc capaç, i em sembla que percebo 
una imatge fugaç que no puc interpretar. Després torno al negre 
fosc de la meva realitat i mentalment se m’aguditza la presa de 
consciència de l’estat vegetatiu en què es troba el meu cos.

Em fa l’efecte que ploro. No sé si els meus ulls ho noten, però 
el meu cervell té la certesa que és així. Sóc en una nova dimen-
sió amb una nova percepció. Sóc un cervell viu enterrat en un 
cos mort. Però, de nou, veig una llum, una imatge lluminosa. I 
aquesta imatge destaca en la foscor i pren forma. És la imatge de 
Gandhi, més ben dit, de l’actor que fa el seu paper. Recordo que 
la pel·lícula em va impressionar, perquè el personatge és tan lluny 
de mi com jo d’ell. Gandhi és una persona digna d’admirar a qui 
no convé imitar. Sacrificar-se pels altres em sembla una bajanada. 
Com a pel·lícula és interessant, però com a realitat és inviable, 
almenys en un món com el nostre… Però aleshores, què collons 
hi fa al meu pensament aquesta cara esquelètica de somriure serè, 
com d’imbècil conformat amb el dolor?

Només faltaria que es tractés d’un missatge místic. Jo, que no 
accepto cap altre déu que els calés ni cap altra doctrina que el 
consum, de sobte, il·luminat pel santó del dejuni. Espero que no 
sigui un avís de com em quedaré: tot os i embolicat amb un llençol 
blanc. Si no, què més pot significar Gandhi? La seva imatge em 
transmet l’estranya sensació que alguna cosa se m’uneix i se’m 
separa al cervell… deu ser que els cables creuats se’m tornen a 
connectar. Potser és que el meu intent de recobrar la consciència 
ha facilitat la connexió. La veritat és que pensar en el meu nou 
estat em té desorientat. Tinc raó en la descripció del que em suc-
ceeix o són pensaments sense sentit? Sigui com sigui, visualitzar 
Gandhi m’impregna d’una plàcida serenitat. Potser és aquest el 
missatge que em vol transmetre o, almenys, és el que em convé 
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retenir. Prostrat en un llit i a punt de ser traslladat a la planta de 
comatosos, no hi ha res que em convingui més que la serenor. 
Atès que ni tan sols puc suïcidar-me, l’única cosa que puc fer és 
acceptar la meva situació i agrair al Mahatma la seva aparició i la 
seva companyia.
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