A l'alçada del relat 72 hi ha canvi de carril
Un relat de: peres
Segons la Bíblia, van ser setanta-dues les llengües que van començar a parlar els homes (i les dones) quan
Jahvé va enderrocar la torre de Babel. Mahoma suggeria acabar els àpats assaborint una mica de sal perquè
això seria el remei contra setanta-dues malalties. Laotsé va estar-se setanta-dos mesos al ventre de la seva
mare (pobra mare). Confuci va tenir setanta-dos deixebles. Setanta-dos és el nombre dels immortals del taoisme.
L'astrologia xinesa compta setanta-dues estrelles malèfiques. Cada setanta-dos anys l'eix de la terra es desplaça
un grau respecte als estels. La segona guerra mundial (1939-1945) va durar setanta-dos mesos des de la invasió
de Polònia pels nazis fins a la rendició solemne del Japó. Un òvul humà viu setanta-dues hores. La massa de la
Lluna és setanta-dues vegades inferior a la massa de la Terra. El volum de Saturn és setanta-dues vegades més
gran que el de la Terra. El cor humà, de mitjana, batega setanta-dues vegades per minut. I el cos humà es
compon d'aigua en un setanta-dos per cent (la resta són tot ossos, pelleringues i detritus diversos).
De totes aquestes dades anteriors es desprèn que amb els números et pots entretenir tant com vulguis i hi pots
trobar les relacions que et vinguin més de gust.
Més seriosament, setanta-dues són les hores que transcorren en tres dies. I sempre cal esperar un mínim de tres
dies, setanta-dues hores, abans de prendre una decisió important que ens hagi de canviar la vida. I pels que
teniu estalvis, el 72 és el nombre màgic que us fa saber de seguida quants anys trigareu a doblar una inversió:
cal dividir 72 per l'interès que us han promès i surt el nombre d'anys exacte, però no ho proveu perquè sempre hi
ha imprevistos. I a més no sé per què parlo d'inversions si el que hem de fer tots plegats és anar pagant la
hipoteca, de manera que els fills, quan arribin a la majoria d'edat, puguin heretar la propietat en ruïnes juntament
amb uns quants terminis pendents de pagament.
Però tampoc no volia parlar d'això, sinó del fet que aquest és el número 72 dels relats que he publicat aquí. No
són tots els que he escrit, perquè n'hi ha molts que o bé encara no he tingut temps d'acabar-los o bé els vaig
escriure fa temps. N'hi ha uns quants, fins i tot, que els tinc escrits en paper des de l'era paleozoica i no sé ben
bé on són, o simplement no he tingut temps ni de mirar-me'ls per veure què en pensava al cap del temps; d'altres
no he cregut que fos interessant publicar-los aquí o m'ha fet mandra fins ara picar-los a l'ordinador.
I bé, aquests paràgrafs d'aquí a dalt serveixen només per donar una mica de gruix al relat, que ja veieu que és
una pura excusa per avisar-vos -després de rumiar-ho setanta-dues hores- que canvio de carril i a partir d'ara els
nous relats que publiqui els signaré amb el meu nom, Pere Neri, que quan em vaig enregistrar a RC tenia mig
amagat, no ho sé, suposo que per vergonya. Fa un temps vaig desvelar la meva identitat a la biografia, i ara em
trec la careta definitivament i ja em presento com a autor amb el nom real.
Neri és un cognom molt comú a Itàlia. Suposo que temps era temps un avantpassat devia venir d'allà i suposo
que és per això que he sentit durant anys la necessitat d'anar-hi, desig que he complert aquest estiu passat. O
potser els rebesavis eren ben catalans i això de Neri va ser un sobrenom perquè un d'ells era molt partidari dels
felipons, que com sabeu és el nom vulgar amb què es coneixien els membres de la congregació de sant Felip
Neri.
En qualsevol cas, a l'altura del relat 72 hi ha canvi de carril.
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