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Jo tenia un matalàs    
 Jo tenia un matalàs que era fantàstic, els dos ens enteníem molt bé, feia 
molts anys que passàvem les nits junts gairebé sense fallar mai, el suficient per haver-nos 
agermanat. Dormir amb ell sempre era d’una placidesa extraordinària. Sempre conservava la 
superfície plana, i una temperatura adequada. Bé, de fet el matalàs havia estat d’en Nat, les 
seves mides no són normals com ell mateix; era el matalàs més gran de la casa. En Nat 
sempre ha tingut predilecció pels matalassos extensos, desmesurats. 

Un dia, en passar pel porxo de casa hi vaig veure el “meu” matalàs i vaig pensar: el 
deuen voler espolsar de valent. Quan el dia s’anava acabant, el matalàs encara era allà. 

- Què hi fots tu aquí encara, d’aquí a una estona ens hem de veure com cada nit, apa, 
espavilat! -- li vaig dir. 

- Ja no ens veurem més! -- em va dir molt trist i abatut -- m’han pres la plaça, i m’han 
canviat per un de més jove, nou de trinca, es pot dir. Presumeix que ell no té cap molla fluixa 
que li surti de dins enfora, i dóna un millor servei. No volien que te n’adonessis, però els 
esbirros que m’han de venir a buscar no s’han presentat. Vés a saber el que m’espera. 

He quedat glaçat, sense esma per animar-lo. Altra vegada perdo un objecte ben 
personal, dels que ens fan la vida més agradable, encara que no ens en adonem fins que ens 
falten i els substituts són objectes nous, sense experiència i a vegades amb grans dificultats 
d’adaptació, com poden ser unes sabates. 

Ha arribat l’hora d’anar a dormir. Abans de despullar-me m’he assegut sobre el nou 
matalàs i he notat una cosa estranya, fofa, com si es volgués esforçar per a ser confortable; 
com aquelles persones que s’escarrassen per ser agradables sense aconseguir-ho. M’he 
despullat i en ficar-me al llit el matalàs s’ha començat a escalfar. Era una escalfor que es feia 
cada vegada més molesta i picant, no era una escalfor natural, més aviat era una escalfor 
sintètica i he pensat: ja hi som!, em temo que per més que m’hi esforci no ens entendrem mai. 
He començat a tenir dubtes, tot pensant que no fos la calefacció que en canviar el termostat 
per un de més modern, dóna una calor més constant i com que és programable, he pensat en 
la possibilitat que per les nits em doni menys temperatura. Hauré de fer proves. 

El nou matalàs és com un invent diabòlic, deu ser d’aquells matalassos que anuncien 
dient que s’adapten al cos, i la veritat és que no deixen que l’aire circuli i la pell respiri. 

Avui 8 de març del 2008, no he pogut més i he provat de dormir sobre la catifa. La 
catifa és molt prima, el terra, encara que sigui de fusta, és molt dur i dormir-hi ha estat 
impossible, quasi de masoquista. Se m’ha acudit inspeccionar el matalàs i en girar-lo m’ha 
semblat que l’altra cara, que és d’un teixit de ris, era menys calenta. He intentat dormir amb el 
nou matalàs girat, però el ris era molest, i, hi he adaptat el llençol que havia quedat a l’altra 
cara, el que la Consol en deia el cul de la burra. He dormit menys malament, però continuant 
amb la repulsiva escalfor. 
  



Odio el nou matalàs. D’entrada em rep molt bé, però al cap de poca estona s’escalfa 
fins a fer-se insuportable. He provat de canviar de zona de tant en tant, com quan de petit el 
dia que mullava el llit passava la nit vorejant  la mollena, ara en un costat, ara en l’altre. 
Cansat d’anar d’un cantó a l’altre l’esgotament m’ha vençut i m’he adormit somiant que 
m’estava rostint a l’infern, també com quan de petit somiava que em feia un pipí en un arbre i 
me’l feia de veritat al llit. Què passarà quan arribi l’estiu?. 

Diuen que a totes les coses s’hi ha de buscar la part positiva. Amb el nou matalàs, 
quan em desperto ja no m’agrada romancejar i aquesta estranya escalfor m’empeny fora del 
llit. Quan em poso la camisa, que ha passat tota la nit enfundada en l’espatller de la cadira, 
encara que no sigui neta del dia és d’una frescor extraordinària i em proporciona un plaer 
immens, com un vas d’aigua fresca, que no glaçada, en un dia d’estiu extremadament 
calorós. Mai no m’hauria pensat que en obrir la finestra de l’habitació tindria una sensació 
d’alliberament tan gran. Fins quan resistiré?. 

Quan vaig fer el servei militar dormíem sobre uns matalassos buits, xuclats, quasi 
transparents. El que em va tocar a mi, tot el cànem que contenia era un manyoc de fibres que 
semblaven un nus d’una corda, que en situar-se allà on volien, cada nit no em quedava més 
remei que controlar-lo i el col·locava en un lloc que no molestés. El que en podríem dir el 
somier, eren quatre fustes d’uns vint centímetres d’ample i tres de gruix, que feien un 
balanceig molt tímid quasi imperceptible, però sempre era millor que la duresa i fredor del 
mosaic. 

Llevat de les xinxes que a vegades sortien de les esquerdes de les fustes, enyoro 
aquell camastro amb aquelles fustes, aquell simulacre de matalàs i fins i tot aquella mena de 
nus d’una corda que m’obligava a controlar-lo. Qui m’ho havia de dir!. Ara he de dormir en un 
matalàs repulsiu que s’emmotlla com una ventosa, flonjo, fofo i quasi repugnant com un 
llimac, però sortosament eixut. El meu matalàs tenia vida, tremp i el nou és un mort. 
 


