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  El dia que l’Òscar va fer els quaranta anys, els seus amics li van regalar un 

passatge d’avió cap a Hollywood, cansats d’esperar el dia que podrien fer-li un bon 

regal de noces, i és que l’Òscar només tenia ulls per a la feina, la premsa i el cinema, i 

havien perdut l’esperança que aparegués algú que li fes desviar el rumb de la seva vida 

ordenada. Eren conscients de l’impacte que li suposaria una festa sorpresa un 

divendres a la nit, i més encara un viatge a Amèrica sense haver-lo planificat abans, 

però coneixien perfectament la seva passió pel setè art i d’aquesta manera original li 

retornaven d’un sol cop els regals “de pel·lícula” que l’Òscar els havia fet cada vegada 

que un d’ells s’havia casat. 

  Des de feia anys, hivern i estiu, dimarts o diumenge, cada jornada a la vida de 

l’Òscar començava amb el senyal horari de les sis del matí. Bossa a punt, suc de taronja 

i cap al Club Natació a fer quaranta piscines a l’aire lliure. Pel camí es creuava amb les 

mateixes persones: la noia que baixava a l’ascensor amb ell a passejar el gos, el veí que 

sortia a córrer amb el cronòmetre a la mà, el repartidor que deixava la premsa al quiosc, 

la senyora de cabells blancs que sortia del forn amb la bossa del pa i el grup de jubilats 

que trobava als vestidors. Després de l’exercici, seguia la dutxa i el cafè amb llet amb 

dos sucres i croissant al bar del Natació mentre llegia la Vanguardia al costat de la 

finestra. L’Òscar esperava especialment el divendres, dia d’estrenes cinematogràfiques, 

per llegir detingudament les crítiques. Quan el rellotge digital de la paret marcava les 

07:26 tocava aixecar-se, comentar la pel·lícula del dia anterior a la tele amb el noi del 

bar, pagar i anar a buscar el cotxe per arribar-se a l’oficina.  

  L’Òscar era periodista. Treballava a la redacció d’un diari local, cobrint notícies 

i esdeveniments socials i culturals de la ciutat, qualsevol acte, des d’una festa major de 

barri fins a la inauguració d’una exposició de pintura, les xerrades i els tallers més 

diversos, res ni ningú amb un petit paper a l’agenda ciutadana no se li escapaven. Fos 

una trobada sardanista, un cicle de teatre o un concert, passava hores preparant-se els 

actes, documentant-se, estudiant les preguntes que faria i la forma d’enfocar la 

redacció de l’article. I quan arribava el moment, sobre el terreny, a mesura que s’anava 

fent realitat el guió que havia planificat al seu bloc de notes, amb la ploma estilogràfica 

que li va regalar el pare quan va entrar a treballar al diari, i la seva Leika digital, se 

sentia feliç i segur. Aquella era la seva vida. 

  El que més li agradava, però, eren les estrenes de cinema, els cinefòrums, els 

cicles de pel·lícules; des de ben petit, de la mà del seu pare havia descobert la fascinació 

per aquell món fantàstic, on tot era possible i tot estava prèviament escrit i previst en 

un gran guió que es complia des dels crèdits inicials fins al The End.  

  El record de les entranyables tardes de cinema al Principal eren per a ell com 

un tresor, una porta que li havia permès veure el món des d’aquella pantalla que 

contenia emocions, aventures, personatges extraordinaris, escenaris llunyans…, i tot 

escrit, un guió que es feia realitat a la pantalla seqüència rere seqüència. Si tancava els 

ulls encara era capaç de recordar la immensa felicitat que sentia quan s’apagaven els 

llums de la sala, com gaudia escoltant la cinta passant per la màquina de projecció!; 

entrava en un món fantàstic on se submergia per unes hores. 



  El divendres a la tarda esperava el moment de sortir de la redacció, anava a fer 

un franckfurt amb la pel·lícula que havia escollit al cap, documentat sobre l’argument, 

el quadre d’actors i tècnics, i tots els detalls que havia llegit a la premsa i a les revistes. 

Durant la projecció de la pel·lícula estava totalment concentrat en la pantalla, en cada 

detall de la història, de vegades fins i tot treia el bloc per anotar algun detall que més 

tard voldria investigar o recordar especialment. 

  En arribar a casa, abans d’anar a dormir, escrivia al seu “Diari de Cinema“ les 

dades de la pel·lícula i les seves impressions. Quan l’ocasió ho mereixia, hi enganxava 

l’entrada o un retall del fulletó que repartien al cinema. La idea d’anotar totes les 

pel·lícules que veia en un diari la va tenir quan el pare va morir, feia deu anys, amb la 

secreta il·lusió de seguir compartint amb ell l’amor pel setè art. Des de llavors, ja tenia 

un prestatge ple de llibretes que recollien les sessions a les quals havia anat. 

  La nit del divendres que els seus amics el van sorprendre amb el passatge a 

Hollywood, l’Òscar no va dormir.  Allò no s’ho esperava, no li havien consultat res. 

No podia creure que trepitjaria l’escenari real dels grans clàssics, els estudis de la 

Warner i la Metro, Sunset Boulevard…, i començà a planificar el que segurament seria 

el viatge de la seva vida. En faria un guió minuciós perquè no se li escapés cap detall. 

I el primer que posaria a la maleta seria un parell de llibretes per escriure el seu diari 

de cinema en terres americanes. 

  L’endemà va anar a comprar guies especialitzades i un plànol de Los Angeles, i 

no va anar a dormir fins que en va acabar de llegir una que subratllà de dalt a baix, 

prenent alhora apunts al seu bloc. A les sis del matí, quan va sonar el despertador per 

anar a la piscina, es va llevar pensant que seria millor quedar-se a casa llegint l’altra 

guia i preparant la ruta. 

  Uns mesos més tard, quan l’avió s’enlairava de l’aeroport de Barcelona, l’Òscar 

tancava els ulls −aquella nit tampoc havia dormit− i repassava el guió dels propers dies, 

que havia preparat intensament i tenia memoritzat des de feia setmanes: sabia on seria 

i què faria en cada moment durant la propera setmana.   

  Durant el vol va veure les tres pel·lícules programades i tingué temps d’anotar-

ne els detalls al seu diari. En sortir de la terminal de l’aeroport de Los Angeles, 

l’esperava un taxi que el duria a l’hotel Downtown, i emocionat, va preguntà al taxista, 

que era hispà, si sabia d’algun rodatge que es fes a la ciutat aquells dies. 

  −Rodaje? Bienvenido a América, amigo! No me diga que usted es el típico 
turista que va a visitar los estudios cinematográficos y las casas de los famosos. La mejor 
película está en la calle, compadre, óigame bien. Hágame el favor de perderse por la 
city y allí va a encontrar usted la mejor película. 
  Els dies següents van ser intensos, l’Òscar els va aprofitar des de bon matí fins 

a la nit, va visitar els estudis de la Metro Goldwin Mayer, la Paramount, els escenaris 

d’Universal Studios, el Teatre Xinès i el popular passeig de la Fama. També va tenir 

ocasió d’anar a veure quatre estrenes al mític Metropolitan Boulevard. Al vespre, quan 

arribava a l’hotel escrivia i escrivia durant hores, intentant recollir les sensacions del 

dia. La Leika també va tenir uns dies de molta activitat i al vespre repassava amb detall 

les fotografies de la jornada. 



  El darrer dia, just abans de sortir cap a l’aeroport, mentre feia un cafè al hall 

del Sheraton, va fixar-se en l’home amb ulleres de sol que seia al sofà del davant i llegia 

una revista. No s’ho podia creure; havia vist aquella cara moltes vegades a la pantalla 

gran: 

 −Excuse me, Mr. Nicholson? Do you mind if I take a picture? 
  −What the hell?!  Fucking tourist!  Can’t you see this is not a movie? This is my 
real life, stupid! Get out of here! Leave me alone. Go and take a picture of your fucking 
real life! Damn you! 

El seu anglès no havia millorat gaire des que va deixar l’escola oficial, però allò 

ho va entendre perfectament. En Jack Nicholson en persona! Davant seu, esbroncant-

lo! L’havia tingut moltes vegades davant seu a la pantalla, però aquesta vegada la seva 

cara no era la d’un d’aquells personatges neuròtics, la tenia a tocar, era real, podia 

sentir el seu alè.  

  Va estar en estat de shock durant tot el viatge de tornada. En Jack Nicholson 

en persona! John Joseph Nicholson, Nova York, vin-i-dos d'abril de 1937. I què li deia 

de la vida real? Quina vida real? La de l’Òscar? Una foto? De cop i volta s’adonà que 

no havia fet ni una sola fotografia on sortís ell, totes eren dels escenaris ficticis de les 

pel·lícules de la seva vida.  

  Quan el taxi el va deixar al carrer de casa, va pensar en quan n’havia sortit, feia 

tretze dies. El guió que havia previst s’havia complert, però tenia una sensació estranya 

al tornar a l’escenari de la seva “vida real”, com li havia recordat el mateix Jack 

Nicholson. Sentia que alguna cosa havia canviat.  

  En aquell moment sortia la noia del gos que sovint baixava amb ell amb 

l’ascensor.  

  −Hola, Òscar! Fa molt que no et veig al matí, estàs bé? Em tenies preocupada. 

Ahir em van deixar un paquet per a tu, ve de Hollywood!   

  La noia que li deia bon dia cada matí quan sortia a passejar el gos i ell anava al 

Natació, vivia al pis del costat, però ell no en sabia res, ni tan sols el nom. Com és que 

no s’havia fixat de la seva semblança amb la Helen Hunt? Abans de pujar a casa, encara 

amb l’equipatge, l’Òscar es va acostar tímidament a les bústies a mirar com es deia 

l’ocupant del cinquè segona: Clara Prat, el nom d’un personatge que tot just acabava 

de descobrir i ja era al guió de la seva vida.  
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