
 L'EFECTE TAFANER

Els  trenta-tres  graus  d'aquell  primer  dissabte 
de juny feien que la pudor hagués esdevingut gairebé 
mastegable. I el fet que aquell camió dugués els porcs 
d'una de les granges més infectes i insalubres de tota 
l'Europa Occidental, també hi tenia força a veure. A 
més,  feia  uns  minuts  que  la  velocitat  de  circulació 
s'havia reduït misteriosament fins els vint quilòmetres 
per hora, cosa que agreujava la situació.

A escassos metres darrere el camió, la Clàudia 
acabava de ruixar el seu mocador de seda amb un per-
fum tan exclusiu com desconegut per la majoria dels 
mortals. L'havia comprat la tarda anterior a una de les 
perfumeries més selectes de Barcelona, a on la van 
obsequiar amb un pompós ritual  d'enaltiment de les 
insospitades virtuts aromàtiques del producte. A con-
tinuació va cobrir  el  seu nasset  perfectament operat 
amb el  mocador,  per  tal  d'evitar  les  basques  que li 
provocava  tanta  fortor.  Al  volant  d'aquell  flamant 
Porsche  Cayenne quatre  per  quatre  hi  seia  el  seu 
marit, l'Emili, que tractava de tapar-se el nas amb el 

                                             1



puny esquerre de la camisa.
A dins del cotxe que els seguia, la situació era 

del  tot  diferent.  Des  de  feia  una  estona,  cinc  joves 
francesos  aprofitaven  la  conjuntura  per  competir  a 
veure  qui  expel·lia  la  ventositat  més  pudenta  i/o 
sorollosa. Amb l'aire condicionat espatllat, els vidres 
pujats  i  aquells  cinc  homenots  -tots  ells  integrants 
d'un  equip  de  rugbi  de  Montpellier-  saltant,  rient  i 
omplint de gas metà cada centímetre cúbic de l'escàs 
espai  lliure,  el  petit  utilitari  turquesa  semblava  que 
anés a rebentar en qualsevol moment. 

Al  carril  de  l'esquerra,  els  vidres  tintats  d'un 
cotxe  completament  'tunejat',  impedien  als  demés 
conductors veure què hi feia o què hi deixava de fer 
en Raül -l'orgullós propietari d'aquella mena de nau 
espacial de color indefinit i rodes de perfil baix-. I el 
que feia no era altra cosa que ensumar -després d'ha-
ver-lo  despenjat  del  retrovisor-  un petit  però potent 
ambientador  d'aspecte  radical  amb  forma  de  llanda 
cromada. 

Al seu darrere,  la Marta conduïa amb tota la 
prudència  de  què  era  capaç.  El  seu  company,  molt 
amic de les estadístiques- li acabava de recordar que 
la majoria de topades es produeixen durant les reten-

                                             2



cions com la que estaven patint; i a més, la Marta ja 
s'havia fet la pel·lícula de quin tipus de personatge hi 
devia anar a dins d'un vehicle com aquell i, sobretot, 
de com es posaria si algú gosava fer-li la més mínima 
rascadeta al seu preuat tresor. 

Quant a la pudor, a ella no li feia res. Criada a 
un poblet  farcit  de  granges,  la  seva infantesa  havia 
transcorregut entre flaires similars a les que despre-
nien aquells garrins. En Marc -que duia la samarreta 
per sobre del nas i enganxada amb les ulleres-, en can-
vi, no hi estava gens acostumat.

Tampoc hi estaven gaire avesades la Sandra i 
la Susanna, que reien tot comparant el poc glamur d'a-
quella desagradable experiència olfactiva amb les que 
acabaven de viure a Paris -la ciutat de l'amor, de la 
llum, dels 'crepes' de Nutella i, per suposat, dels per-
fums-, a on havien passat els darrers sis dies. També 
reien del comportament tan primari de què feien gala 
els francesos del Renault de la dreta, radicalment opo-
sat al civisme i la correcció que havien advertit en els 
parisins.

Però  si  algú  podia  veure  aquell  show  es-
catològic des d'un lloc privilegiat, aquest era en Ni-
colau, que els tenia just al davant. Als seus vuitanta-
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tres anys, ja res no el sorprenia. Ni aquella colla de 
sonats,  ni la  pudor,  ni res.  S'havia passat  la  vida al 
camp, i havia tractat amb tota classe de bèsties, tan de 
quatre com de dues potes. A més, la són que sempre 
el  perseguia  feia  que  els  seus  ulls  mai  estiguessin 
oberts més d'un parell de mil·límetres, per la qual co-
sa, el seu cervell amb prou feina podia distingir si es 
trobava en marxa o aturat.  I  tampoc es pot dir  que 
gaudís d'una gran agudesa olfactiva -bé fos per una 
qüestió d'edat  o bé pel  poderós filtre  que constituïa 
l'espessa mata de pèl que li sortia del nas-, però el cas 
és que portava la finestra del seu atrotinat  Seat 131 
completament abaixada, i no semblava que res l'inco-
modés.

Qui sí que estava incòmoda era la Vivian. In-
còmode i farta. Farta de sentir el Joan Josep dient que 
'allò no era pudor ni era res'  i  aprofitant -com cada 
cop que tenia la més mínima oportunitat- per explicar 
les seves aventures com a dentista a l'Índia. 'Allò sí 
que era pudor'... La Vivian no havia arribat a l'extrem 
d'odiar al marit de sa mare -sobretot perquè en el fons 
era  un  bon  home  i  perquè  semblava  que,  tot  i  ser 
dinou anys més gran que ella, la feia feliç-, però no 
podia suportar que volgués fer-li de pare. No era el 
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seu pare. De fet, tot i que ja havia passat un any i mig 
des que en Joan Josep va convidar a dinar per primer 
cop a sa mare, la Vivian l'havia conegut tot just feia 
aproximadament nou mesos -tres abans que es casés 
amb la Jennifer-. Però aquest temps havia estat sufi-
cient per arribar a avorrir -i fins i tot a detestar- les 
seves històries de super-dentista filantrop. 'Segur que 
a l'Índia,  a  l'Àfrica i  a  qualsevol dels  altres  maleïts 
llocs a on van poder gaudir dels seus prodigiosos em-
pastaments,  hi  feia molta pudor;  però allà  també hi 
feia una pudor de merda que tirava d'esquena, i punt' 
-pensava la Vivian-.

Encara que qui pitjor ho estava passant era en 
Thomas. L'Amparo també, però especialment en Tho-
mas.  Lamentablement,  aquell  era  l'últim viatge  que 
farien dins del seu Alfa Romeo Duetto Spider del '66. 
El  cotxe  que conduïa  quan es  van conèixer;  la  joia 
sentimentalment més valuosa de la seva col·lecció; el 
descapotable  que  lluïa  en  Dustin  Hoffman  a  El 
Graduat; el símbol de l'inici de la seva brillant carrera 
com a  empresari,  i  pel  que  més  va  plorar  quan va 
saber que no li quedava altre remei que vendre-se'l, tal 
i com ja havia hagut de fer amb els altres set. El destí 
els havia jugat una molt mala passada, i totes les ex-
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pectatives  que  s'havien  creat  de  cara  a  la  seva  ju-
bilació se'n van anar en orris en qüestió de dies. 

Just en el moment que l'Amparo va col·locar la 
mà sobre la cuixa del seu marit, el monovolum pla-
tejat  que  portaven  al  darrere  va  aprofitar  una  petit 
escletxa  per  passar-se  al  carril  de  l'esquerra  i  con-
tinuar circulant en segona velocitat. La maniobra va 
ser obra d'en Ferran, que anava acompanyat de la Ra-
quel, la seva filla Mar -que mirava una pel·lícula de 
dibuixos animats amb els auriculars posats- i la iaia 
Victòria.

- La mare que em va parir tres cops, hòstia de 
Déu! És que havia de passar avui,  justament avui... 
Merda de trànsit! I vols tancar la finestra d'una vega-
da?! - li va demanar en Ferran a la seva dona.

-  Només és un ditet;  és que tinc el coll  molt 
ressec de l'aire condicionat...

- Ah, és per això? Haver-ho dit abans, dona!... 
Llavors obre, obre sense por... És igual si morim tots 
ofegats per la pudor, que aquí el més important és la 
ressecor del teu coll, només faltaria...

- Escolta, em penso que no n'hi ha per tant, eh 
nano? No pateixis que ja tanco, no fos cas...

- Mira, fes el que et doni la gana. Per mi com si 
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vols treure el cap per la finestra i ensumar ben fort...
-  Va fills,  no  us  baralleu  -els  va  demanar  la 

Victòria,  intentant destensar la situació-...  Ja  veureu 
com ara començarem a anar més de pressa i podrem 
passar aquest camió i problema resolt, eh?

- Això espero, perquè si no... -va respondre en 
Ferran, sospirant-. És que no entenc per què porten a 
aquest coi d'animals a aquestes hores. Ja podrien fer-
ho de nit, dic jo. O matar-los al mateix lloc que els 
crien, o... Quin pais de merda, hòstia! Això no passa 
ni al tercer món!

- Va, tranquil·litza't  vida,  que encara tindrem 
un ensurt -va dir-li la Raquel.

- Ui, doncs si xoquem a aquesta velocitat po-
dria ser una catàstrofe, vamos!... Però com vols que 
estigui tranquil,  eh? Com em pots dir que em tran-
quil·litzi, si porto tot l'any esperant aquest dia i encara 
faré tard pel collons de caravana aquesta!... 

- A veure... Però dic jo que t'esperaran, no?
- Mira, et contestaré amb una pregunta molt fà-

cil: Si un soldat arriba tard a la guerra, se l'espera?... 
Oi que no? Més aviat van fent, oi?

- I... I si arribes a mitja partida, no t'hi pots afe-
gir? -va preguntar ella innocentment.

                                             7



- Que no collons! Qui no arriba a l'hora es fot, i 
punt!

- Ei, aquesta llengua! - va exclamar la Raquel 
després de mirar fugaçment a la seva filla-. Calma't 
d'una vegada, fes el favor...

- Però si la nena està amb els dibuixos! Ja po-
dria  caure  un  meteorit  a  sobre  del  capó,  que  ni  se 
n'adonaria.

El  cert  és  que  el  Ferran  portava  tot  l'any 
esperant  aquell  dia.  Era  el  dia  de  la  gran  final;  la 
batalla  definitiva;  el  dia  'D';  i  cap  circumstància  -a 
part de la seva pròpia mort- podia fer que se'l perdés. 

Feia ben bé tres anys que l'airsoft s'havia con-
vertit  en  una  obsessió  per  ell.  Es  passava  el  dia 
pensant en el mateix. A casa, a la feina... Sempre tenia 
alguna  cosa  en  què  barrinar:  Una  nova  estratègia 
d'atac; aquella rèplica de fusell que havia vist a una 
revista  i  que  li  havia  robat  el  cor;  la  manera  de 
perfeccionar els  seus  ghillies  (o  vestits  per  a  franc-
tiradors); mètodes alternatius d'entrenament per millo-
rar la precisió en el tir... 

Al pis de dalt de 'la casa de la muntanya' -que 
era  com es  referien  a  la  casa  que  feia  quatre  anys 
s'havien  comprat  a  la  gens  paradisíaca  urbanització 
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Green Paraíso- hi tenia una habitació de vuit metres 
quadrats  destinada  exclusivament  als  seus  estris  de 
combat. Aquell era el seu santuari, i ningú més tenia 
permesa l'entrada sense la seva autorització. De fet, 
s'hi havia fet instal·lar una porta blindada amb sistema 
electrònic de control  d'accés  per  mitjà  d'un codi  de 
quatre  dígits  que  s'auto-bloquejava  al  segon  intent 
fallit -per si algun dia els entraven a robar i l'havien de 
fer servir de búnquer-. Aquella habitació era l'enveja 
de tots els seus companys d'equip. Se l'havia pintat ell 
mateix, simulant d'una manera una mica barroera les 
típiques formes i colors de camuflatge, però en tons 
més aviat  grisencs.  Al  fons hi  tenia  un armari  d'un 
metre i mig d'ample, a on hi guardava diferents vestits 
militars  de  tot  tipus,  així  com  botes  i  altres  com-
plements. A la dreta de l'armari s'hi havia muntat una 
taula  de treball,  a  on netejava o reparava qualsevol 
petit dany que se s'hagués pogut ocasionar en l'equip; 
i  just  a  sobre,  sis  trofeus  de  gust  més aviat  dubtós 
lluïen en un prestatge amb lloc disponible per a uns 
quants més que haurien d'arribar en el futur. A un racó 
de l'habitació hi tenia un bagul metàl·lic de color verd 
fosc que havia adquirit a una botiga d'antiguitats. A 
dins hi emmagatzemava tant la munició, com els dife-
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rents tipus de granades -de boletes, de fum, de boletes 
i de fum...-. 

Però el més impressionant era indiscutiblement 
'la  paret  de  les  armes'.  El  centre  de  la  mateixa  el 
presidia una fotografia seva de seixanta per noranta a 
on hi apareixia vestit de militar i amb la cara pintada 
de negre, fent veure que disparava amb un G36 amb 
mira de punt vermell incorporada. I al voltant de la 
imatge, fins a vint-i-set rèpliques de màxima qualitat 
reposaven perfectament col·locades i lliures de pols a 
sobre de la seves lleixes corresponents. Fusells, esco-
petes, pistoles, metralladores... Totes preparades per a 
l'acció  i  personalitzades  amb  el  petit  adhesiu  que 
identificava les armes de cadascun dels membres del 
seu  equip,  els  Dark  Shooters.  L'elaboració  d'aquell 
emblema li  havia costat a en Ferran més de quinze 
dies de maldecaps davant l'ordinador,  utilitzant pro-
grames de dibuix que no havia tocat en la vida; tot i 
que al comprovar la dificultat de la qüestió, va acabar 
dissenyant un logotip força més senzill del què la seva 
ment recargolada havia pre-dissenyat en un principi. 
Però el cas és que, finalment, els  Dark Shooters po-
dien presumir de tenir el seu propi distintiu: Un rec-
tangle negre amb un punt vermell enmig.
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Al  començament,  la  Raquel  es  va  oposar 
frontalment  al  fet  que  el  seu  marit  se'n  anés  a  la 
muntanya amb una colla de grillats com ell a jugar a 
les pistoles. Però amb el temps va acabar adonant-se'n 
que  allò  no  era  ni  molt  menys  tan  perillós  com es 
pensava  i  que,  a  més,  comportava  múltiples  avan-
tatges.  El  principal  era  el  tema  dels  regals.  L'ani-
versari, el Sant, els Reis... Abans, mai tenia ni idea de 
què comprar-li; però des que l'airsoft se li va ficar a la 
sang, aquest problema es va esvair per complet. Sem-
pre tenia alguna ximpleria nova per demanar. Que si 
un silenciador; que si una armilla; que si una brúixola 
digital;  que  si  un  llença-granades;  que  si  uns  pris-
màtics  de  visió  nocturna...  La  llista  era  infinita. 
Només per  això,  la  Raquel  ja  beneïa  aquell  gloriós 
esport;  però a  la  llista  de  'pros',  encara  se'n  podien 
afegir  uns  quants  més:  Per  començar,  tots  els  dis-
sabtes i diumenges perdia de vista al seu marit durant 
unes quantes hores -cosa força positiva per a ella i per 
a la relació en general-; a part, la descàrrega d'estrès 
que gaudia pegant trets per la muntanya, també havia 
redundat en un lleuger endolciment del seu caràcter; i 
com a afegitó  -tot  i  que el  seu lamentable  estat  de 
forma  havia  millorat  força  d'un  temps  ençà-,  molts 
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cops arribava tan cansat  de les  partides,  que el  seu 
grau d'insistència en la qüestió sexual havia disminuït 
fins a nivells fàcilment assumibles. Ara tot era millor.

L'únic problema era quan perdia. Al principi hi 
havia una gran companyonia entre els membres dels 
dos  equips  i  tot  era  molt  esportiu;  però a  partir  de 
'l'afer Caballero' -com ell ho anomenava-, la cosa va 
degenerar. I potser va ser la imatge d'aquells porcs el 
que li va fer pensar de nou en el seu veí i ex-amic, en 
David Caballero.

-  Segur  que  aquell  desgraciat  ja  s'està 
preparant...  Però tranquil,  no pateixis que arribaré a 
l'hora. Just a temps per fotre-li una ràfega a les pilotes 
i no parar fins que s'agenolli i em demani perdó per 
ser un trampós malparit.

- Vinga Ferran, oblida't d'ell d'una vegada. Tu 
ves a passar-t'ho bé i, si pots, guanya... I en el cas que 
perdéssiu, doncs no passa res...

- Tranquil·la, no pateixis que avui no hi ha cap 
possibilitat que perdem -a no ser que jo encara estigui 
aquí menjant porc a l'hora del combat, és clar-... Vaig 
dissenyar una tàctica espectacular que els deixarà... Es 
quedaran flipats, t'ho asseguro. No sabran ni d'on els 
venen els tiros!... I jo m'encarregaré personalment del 
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Caballero. A veure si avui també té els sants collons 
de dir que no l'he tocat. Aquesta vegada li deixaré la 
cara vermella, i així no hi haurà dubtes; semblarà que 
tingui la varicel·la... Desgraciat...

-  Va,  deixa-ho  estar  i  asserena't,  que  encara 
tornareu a acabar a cops de puny, i llavors sí que em 
veuràs emprenyada però de debò... Promet-me que us 
comportareu com adults -encara que només sigui per 
no donar més mal exemple als nens-. Promet-m'ho...

Però  en  aquell  precís  moment,  l'encesa  de 
l'intermitent dret del camió va fer cridar d'alegria a en 
Ferran -tant que fins i tot la petita Mar va deixar de 
mirar la pantalla col·locada al darrera del reposacaps 
del seient del conductor-.

- Sííííí! Per fi! Oh, gràcies Senyor per deixar de 
castigar-nos  amb  aquesta  pudor  infernal!  Ara  fes 
també que desapareguin les retencions i pugui posar 
al menys la tercera d'una maleïda vegada... T'ho pre-
guem Senyor!

- Sí pecador, sí... Primer blasfema i després de-
mana, demana, que a tu et farà cas -proferí  la  Vic-
tòria-. El que has de fer és fer cas del què t'ha dit  la 
teva dona, que té més raó que una Santa, com sempre.

- Sí sogra, el que vostè digui.
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La marxa del camió va tenir un efecte balsàmic 
també  als  altres  cotxes:  La  Clàudia  va  tornar  a 
col·locar-se el mocador al coll; en Marc es va desen-
ganxar la samarreta i en Raül penjà de nou la petita 
llanda  ambientadora  del  retrovisor.  Els  qui  no  van 
notar cap canvi van ser els francesos, que continuaven 
amb les seves pràctiques masoquistes.

     Però  a  penes  uns  minuts  més  tard,  un 
enorme gerro d'aigua freda caigué sobre l'autovia. De 
sobte, els velocímetres de tots i cadascun dels cotxes 
es van posar a zero, i -tot i que llavors ningú no s'ho 
podia imaginar- les agulles no tornarien a bellugar-se 
fins passada una llarga estona.

- Ai la mare que em va parir! -va exclamar en 
Ferran mentre es posava les mans al clatell.

- Papa, per què estem parats? -preguntà la Mar, 
amb els auriculars encara posats.

- No ho sé filla... Però és només un segon. Va, 
posa't la pel·lícula, que de seguida arrancarem un altre 
cop...

- Ja s'ha acabat. Quant falta per arribar?
- Poquet vida, poquet... -li respongué son pare 

sense gaire convenciment.
- Mar, princesa, deixa al papa que està pensant 
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-va dir-li sa mare.
- Puc posar-me'n una altra?
- Sí, és clar, posa't la que vulguis...
- Puc veure ET? -preguntà la nena tímidament 

mentre s'atansava cap endavant per poder veure-li la 
cara al seu progenitor.

- Mira-te'n una altra, va, que en tens moltes de 
més xules -li respongué ell.

- Però jo vull ET...
Al veure l'angulació de les celles del seu marit, 

la Raquel el va agafar subtilment del braç abans que 
pogués dir res més.

- Mar vida, aquesta ja l'has vist molts cops. Per 
què no et poses la del Doraemon, o aquella que et va 
comprar el papa l'altre dia?... Va, que ara ja saps com 
fer-ho tu soleta...

- I per què no puc veure ET, mama?
- Mira carinyo, un altre dia et poses ET, que és 

molt llarga i ara no et donarà temps de veure-la tota 
sencera, val?

- És iguaaal...
A en Ferran no li  agradava que la  seva filla 

veiés tants  cops una mateixa pel·lícula;  i  encara ho 
suportava  menys si  aquesta  feia  que acabés  plorant 
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desconsoladament  -com passava  cada  cop  que  veia 
ET-.  Per  això  mateix,  després  de  descordar-se  el 
cinturó,  es  va  girar  per  agafar  el  dispositiu  de  re-
producció de vídeo del reposacaps i així acabar amb 
el problema de soca-rel. 

- Mira, ara et posaré una pel·lícula molt maca i 
que és més divertida... I no protestis que el papa ha de 
conduir, d'acord? Mira...  Aquesta dels pingüins, que 
és molt 'guay'... 

Al veure-li la cara a la seva neta, la Victòria va 
deduir que l'elecció del seu pare no l'acabava de fer el 
pes, per la qual cosa va decidir donar un cop de mà 
abans que la situació empitjorés.

- Sí sí, la dels pingüins, que jo encara no l'he 
vista; eh patufa, què et sembla?

Les  paraules  de  l'àvia  van  fer  que  la  Mar 
acceptés  el  canvi  sense  posar  cap més pega  i,  cinc 
minuts més tard, la nena estava totalment embadalida 
mentre veia aquells animalons lliscant per la neu amb 
els auriculars posats. Ja no se'n recordava de l'ET,  ni 
de la  iaia ni de res.  La Victòria,  però,  no va poder 
estar-se'n de donar-li un consell a en Ferran -que cada 
minut  que  passava  estava  més  i  més  emprenyat  al 
veure que allò no es movia-.
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-  No sé  què  et  passa  amb aquella  pel·lícula, 
amb lo maca que és. Ja se'n cansarà...

La  Raquel  sabia  que  aquell  no  era  el  millor 
moment per dir-li res al seu marit, així que va decidir 
ficar-se  pel  mig abans  que allò  esdevingués  un foc 
creuat.

- És que ja l'ha vist molts cops, i al seu pare no 
li agrada veure-la plorar, i...

- Ja ho sé filla, però a la nena...
- Això mateix, ja ho sé! -va dir ell, interrom-

pent-la-. I com que ja ho sé, no cal que vostè em digui 
el que li he de dir a la meva filla, queda clar? Li agra-
eixo el consell, però no em fa cap falta.

Els següents deu segons van transcórrer en el 
més absolut dels silencis; però la Victòria va trencar-
lo al segon onze.

- Jo només dic que no és cap cosa estranya que 
una nena vulgui veure una pel·lícula moltes vegades; 
és el més normal del món...

- Doncs jo només dic que ja l'ha vist més de 
cinquanta cops, m'entén? Cinquanta, no cinc ni sis! La 
pel·liculeta dels collons! Ni que fos... És més, aquesta 
nit  se l'esborraré i  s'ha acabat,  que ja n'estic fins al 
capdamunt de l'Elliot, de la bicicleta i... I de la merda 
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d'extraterrestre  aquell,  que  sembla  una  merda  amb 
potes! Ja n'hi ha prou, home! I a sobre, cada cop que 
la veu, vinga a plorar, vinga a plorar... Quina neces-
sitat de patir cada cop, hòstia!...

La Raquel resava perquè la Victòria no exercís 
el seu dret a rèplica, i és que la coneixia massa bé com 
per  tenir  gaires  esperances  de  què  així  fos.  Efec-
tivament, el debat no havia fet més que començar.

- També plora amb la dels dinosaures i amb a-
quella dels gossets... No sé per què li tens tanta mania 
a l'ET, la veritat.

- Espera't, que ara ve quan m'acusen de racista! 
Té pebrots la cosa... Se me'n fot l'extraterrestre i tota 
la seva raça, m'entén? Només dic que no vull que la 
meva  filla  sigui  una  obsessiva,  i  punt!  Ni  que  es 
deprimeixi  veient  una  pel·lícula  de  fot  trenta  anys! 
M'ha entès ja o vol que li faci un croquis?

- No serà una obsessiva; però si ho fos, ja sa-
bríem de qui ho havia heretat... A més, és una pel·lí-
cula molt maca i que transmet uns valors molt positius 
per un nen...

- Miri, prefereixo no contestar, perquè m'acaba 
de dir obsessiu i no vull polemitzar amb una persona 
que em falta al respecte a la mínima que pot...
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Però a penes uns segons més tard, en Ferran va 
desdir-se del que acabava de dir per continuar pole-
mitzant...

- Però si resulta que la nena és una obsessiva, 
tinc molt clar de qui ho haurà heretat, no es preocupi. 
Està  més clar  que l'aigua...  I  sí,  ara  que ho diu,  la 
pel·liculeta  transmet  uns  valors...  No  positius,  no, 
positivíssims... Ara la meva filla ja sap el què ha de 
fer si algun dia es troba un marciano al parc; l'ha de 
pujar a casa, banyar-lo i eixugar-li bé l'esquena, que el 
convidarem a berenar i jugarem al  Monopoly; oi que 
sí Mar?

- Deixa a la nena tranquil·la, que afortunada-
ment no us pot sentir! -va dir la Raquel, indignada, tot 
mirant a la seva filla. 

- Doncs ja que no ens pot sentir, aprofito per 
dir-te a tu el que li hauria d'haver dit a la nena quan 
m'ha preguntat: 'Per què estem parats, papa?' Doncs 
mira  filla,  estem  parats  per  culpa  de  ta  mare!  -va 
retreure-li en Ferran a la seva dona-. Ni més ni menys. 
Culpa teva, dels putos pallassos i de la gloriosa idea 
que vas tenir de quedar-nos a dormir al pis... Jo ja t'ho 
vaig  dir:  No  m'agrada  aquest  plaaa...  Anirem  molt 
juuustos...  Vull  arribar  molt  abans  que  comenci  la 
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partida, que necessito preparaaar-me...  I aquí estem, 
merda per mi! Maleït  calçasses que estic fet...  Puto 
calçasses!

- Escolta, frena frena! Primer, no sé per què dó-
nes per descomptat que arribaràs tard, si encara falten 
dues hores perquè comenci el teu... La teva tonteria de 
joc infantil; perquè si tu pots criticar el millor espec-
tacle de circ del món -que és el que vas tenir la gran 
sort de poder veure ahir a la nit-, jo tinc tot el dret de 
ficar-me amb la parida aquesta d'anar a la muntanya a 
fer de  Rocky, m'entens? -el va recriminar la Raquel, 
mirant de no aixecar massa la veu.

- De Rocky? -va preguntar-li en Ferran, sorne-
guer.

- Ai, de Rambo, vull dir... Ja m'has entès, oi? El 
cas és que si estem aquí no és per culpa meva, sinó 
del trànsit. Del-tràn-sit. T'ha quedat clar?

- Tinc clar que no tens raó; això ho tinc molt 
clar. Perquè està claríssim que si no haguéssim hagut 
d'anar al circ dels pebrots i passar la nit a Barcelona, 
ara no estaríem aquí. O m'equivoco?

- Sí, o igual ens haguéssim estimbat; perquè si 
te'n  recordes,  vaig  haver-te  de  donar  més  d'una 
colzada  perquè  no  t'adormissis  allà  enmig.  Tothom 
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rient i disfrutant de l'espectacle, i tu dormint com un 
ós... No crec que ahir estiguessis en les millors con-
dicions de conduir gaire estona, la veritat...

- No tenia son; senzillament m'estava avorrint, 
que és molt diferent.

-  Va Ferran,  si  us  plau!  Si  ja  hi  vas anar de 
morros; haguessin fet el que haguessin fet, hauries dit 
que no t'agradava... Però si gairebé arribes a les mans 
amb aquell pobre home! Quina vergonya em vas fer 
passar... Mira, és que no vull ni pensar-hi.

- Si m'hagués respectat de bones a primeres, no 
hi  hauria hagut cap problema...  Però clar,  ja  se sap 
que això del respecte no està de moda, què hi farem. 
No van tenir prou amb atracar-nos a l'entrada, que a 
sobre em volien treure a l'escenari per pixar-se'm a la 
cara... Fins aquí podíem arribar! I tant que li hauria 
trencat la cara a aquell paio, i amb molt de gust. O no 
vas veure el que li van fer als que no van tenir ous de 
dir que no volien sortir?

- Igual no és una qüestió de genitals, sinó de 
tolerància, o de bon humor... Tu saps el que s'hagués 
rigut la teva filla i la il·lusió que li hagués fet veure a 
son pare a dalt de l'escenari fent tonteries?

-  Mira,  no  em vinguis  amb aquestes,  perquè 
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saps perfectament que jo a la meva filla la porto al 
parc o a on sigui i ens ho passem genial, i riu molt 
més que... I a sobre no hem de demanar un crèdit per 
pagar unes maleïdes entrades i que quatre dropos es 
facin d'or a costa nostra... Així que ara no em vulguis 
fer sentir malament perquè la meva filla tal o la meva 
filla qual, d'acord?

La  discussió  -tot  i  que  va  anar  minvant  en 
intensitat- encara va durar uns minuts, just fins el punt 
en què un concepte fins aleshores desconegut per la 
Raquel, va sortir com un tret per la boca del seu marit:

- Ai la mare que em va parir! Ja ho tinc... Això 
és l'efecte tafaner! I tant... 

- Però amb què em surts tu ara?
- I tant que sí... Amb raó passen tan pocs cotxes 

en l'altre sentit. El problema no està en aquest costat, 
sinó a l'altre...  Deu haver-hi hagut una pinya de les 
bones i suposo que hauran tallat la circulació...

- Però si hi passen cotxes...
- Sí, però quatre; i deuen venir d'alguna sortida 

posterior a l'accident.
- I què deies de tafaners?
- Doncs això, que tot aquest merder ha de ser 

per culpa de l'efecte tafaner dels collons... 
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- Tu vols dir l'efecte badoc -precisà la Victòria.
-  No,  jo  vull  dir  l'efecte  tafaner.  Això  de 

l'efecte badoc és una tonteria com un piano que s'han 
tret de la màniga uns setciències que no han conduït 
en sa punyetera vida. Miri, jo m'he hagut d'empassar 
unes  quantes  retencions  de  les  grosses,  sap?  I  li 
asseguro que l'origen del problema no és que la gent 
badi,  siguem realistes.  Quan hi  ha un accident a  la 
carretera, la gent el que vol és saber què ha passat; vol 
veure  com  ha  quedat  de  destrossat  el  cotxe  i 
comentar-ho amb el del costat: Has vist, has vist? Vol 
veure si hi  ha algú amb el  cap rodolant per terra o 
amb una cama al clatell... La gent vol sang i fetge, i 
punt. I se me'n fot tres pepinos si a la ràdio li diuen 
efecte badoc,  o efecte xerinola o efecte merda amb 
patates, que jo li continuaré dient com s'ha dit tota la 
vida.

-  Per cert,  sabeu d'on ve la  paraula 'tafaner'? 
-preguntà la Victòria.

-  És  que mira  que n'és  de  xafardera  la  gent, 
hòstia! Només cal que hi hagi un cotxe aturat al voral 
per qualsevol parida, perquè tothom freni a veure què 
passa... 

- Ho sabeu o no? -insistí.
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- Jo no en tinc ni idea - respongué la Raquel.
- I si hi ha una ambulància, ja no et dic res! -va 

exclamar  en  Ferran,  gens  interessat  en  la  qüestió 
etimològica-. Llavors ja és festa grossa. I un que frena 
una miqueta, el del darrere que fa el mateix... Total, 
que així s'acaben formant els cristos que es formen... 

- Bé, doncs ve de quan a Catalunya es parlava 
l'àrab.

- Més que ara? -ironitzà en Ferran.
-  Sí,  és clar.  Em refereixo a quan era l'única 

llengua.
- Aaah... I es pot saber d'on ho ha tret, això?
- Doncs mira, curiosament ens ho van explicar 

a Mallorca. Resulta que allà,  als molins d'oli  també 
se'ls hi diu tafones, com aquí; i es veu que en aquella 
època, en àrab, al moliner se li deia 'tafan', i de 'tafan', 
'tafaner'...

- Quina explicació més ridícula, per favor... I 
es pot saber què té a veure un molí amb ser o deixar 
de ser tafaner? Em penso que els mallorquins us deien 
qualsevol cosa amb tal de vendre-us ensaïmades.

- Si m'haguessis deixat acabar, potser ho hau-
ria pogut explicar millor. 

- Faci faci, tenim tot el dia...
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- Doncs resulta que els homes, mentre espera-
ven el seu torn al molí, aprofitaven per comentar les 
notícies  del  poble,  les  novetats,  els  rumors...  En fi, 
feien el que es diu 'tafanejar'.  Però en canvi,  també 
ens van explicar que les dones, com que això mateix 
ho feien mentre rentaven la roba, doncs en comptes de 
tafanejar, el que feien era 'xafardejar' o 'fer safareig'.

- Quina història tan maca -digué la Raquel.
- Ai sí, m'he emocionat i tot -afegí el seu ma-

rit-. Mare meva... Jo l'únic que espero és que no hagin 
tallat aquest sentit també, perquè llavors sí que... Ai la 
mare que em va parir!

En efecte, els pitjors presagis d'en Ferran s'ha-
vien acomplert, i l'autovia havia quedat completament 
tallada  en  ambdós  sentits  de  la  marxa.  Tot  va  co-
mençar amb  l'avaria d'un turisme a l'altre costat de la 
mitjana -concretament al quilòmetre cent tretze-. Cor-
roborant la seva hipòtesi, la tafaneria dels conductors 
que  passaven  per  davant,  feia  que  frenessin  lleu-
gerament per veure el fum que li sortia del capó; i poc 
a poc es va anar formant una petita retenció, que no 
hagués  tingut  cap  més  transcendència,  de  no  haver 
estat pel xoc en cadena que va causar la frenada in-
conscient  d'un  conductor  excessivament  curiós.  La 
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trencadissa  va  ser  espectacular,  i  diverses  persones 
van  patir  contusions  i  lesions  de  poca  importància 
-sobretot  a  les  cervicals-.  Fins  a  deu  cotxes  es  van 
veure  involucrats  en aquell  accident múltiple,  i  d'a-
quests,  tres  van  acabar  essent  considerats  'sinistre 
total'. 

Però  l'efecte  més  devastador  d'aquell  primer 
accident, es va acabar materialitzant en els dos carrils 
que  transitaven  en  sentit  contrari.  Al  passar  pel 
quilòmetre  cent  tretze,  aquella  estesa  de  cotxes 
sinistrats  resultava  massa  llaminera  com  per  no 
despertar l'esperit de portera dels conductors de l'altre 
costat de l'autovia.  De nou,  la  història es va repetir 
punt per punt, però amb la mala sort afegida que en 
aquesta ocasió, un camioner va haver de donar un cop 
de volant a  mà dreta  per tal  de  no emportar-se per 
davant  als  cotxes  que  acabaven  de  col·lisionar.  A-
quest  primer  objectiu  semblava  que  l'havia  acon-
seguit, però l'impacte contra la tanca de protecció i el 
pes  dels  milers  d'ampolles  que  hi  transportava,  van 
acabar fent-lo bolcar sobre el cotxe del davant, amb la 
consegüent escampadissa de vidres i cervesa inundant 
l'asfalt. No cal dir que la situació era caòtica, i res no 
feia pensar que en Ferran tingués gaires opcions d'ar-
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ribar a temps per participar a la gran batalla final.

A l'interior del  Mini  vermell -i escortades per 
una quantitat ingent de bosses de tot tipus i colors que 
abarrotaven els seients del darrere-, la Sandra i la Su-
sanna  passaven  l'estona  tot  repassant  la  roba  i  els 
complements que s'havien comprat a la capital mun-
dial del glamur. 

Feia  tres  anys  que  planejaven  aquell  viatge, 
però  sempre  sorgia  algun impediment  que  les  obli-
gava a haver-lo de posposar. Quan no era per feina, 
era per malaltia, i quan no, per qualsevol altra fotesa 
inoportuna. Però aquesta vegada havia estat la bona, i 
just després que les rodes de l'avió entressin en con-
tacte amb l'asfalt de l'aeroport del Prat, ambdues van 
fondre's en una abraçada plena d'amor, d'il·lusió i de 
satisfacció  per  haver  gaudit  intensament  d'aquella 
meravellosa escapada. Meravellosa i profitosa, perquè 
a part de pujar a la  Tour Eiffel, voltar pel Senna en 
Bateaux Mouche i gaudir de la música celestial a les 
escales del  Sacré Coeur, el cert és que -com a bones 
devotes del món del  Prêt-à-porter- no van oblidar-se 
d'entrar a cap de les més de cinquanta botigues de mo-
da que duien ben apuntades, a part d'altres moltes que 
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van  anar  descobrint  sobre  la  marxa  i  de  les  quals 
també van agafar una infinitat d'idees pels seus pro-
jectes futurs.

En  aquell  moment,  reien  mentre  la  Sandra 
acaronava la Susanna amb unes mitges que duia a la 
mà,  mostrant-li  com n'eren de suaus per tal  de jus-
tificar  els  quaranta-nou  euros  que  havia  pagat  per 
elles...

-  Mira-les;  mira  què bé  s'ho passen,  la  pare-
lleta... -va dir en Ferran, rabiós.

- Així t'ho hauries de prendre tu. Segur que a 
elles  tampoc  els  fa  cap  il·lusió  estar  aquí  parades, 
però mira com riuen... -li contestà la Raquel.

-  Has  vist  què suaus  són?  -va  dir  en Ferran, 
posant  veu de  noia-.  T'agraden,  eh amor? Doncs  ja 
veuràs quan me les posi aquesta nit... Mmmmm...

-  Ai  Ferran,  com ets!  Sempre  pensant  mala-
ment... Deixa-les, fes el favor.

- Però si jo no les hi faig res, a les lesbianetes. 
Que facin el que vulguin.

- I tu què saps si són o no són lesbianes? Va, 
deixem-ho estar... A més, i si ho fossin, què passaria?

- A mi?... A mi se me'n fot -mentre no es posin 
a fer segons quines coses aquí enmig, és clar-...
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- Au va! Però què vols que facin? I deuen ser 
dues amigues que venen de compres, així que no et 
facis pel·lícules.

-  Sí  sí,  amigues  amb  dret  a  refregada.  Mira 
mira com es magregen...

- Ai fill, què desagradable que ets quan vols! 
-va dir-li la Victòria-. I tu et queixaves de lo tafanera 
que és la gent?

- Jo no estic tafanejant, senyora. Jo el que estic 
és... Doncs aquí, retingut en contra de la meva volun-
tat;  i  resulta  que  al  cotxe  del  davant  hi  van  dues 
novietes que només falta que es despilotin i es posin 
a... Quina culpa en tinc jo d'això, eh? 
M'ho  pot  dir?  O  és  que  tampoc  puc  mirar  per  la 
finestra del  meu propi cotxe sense que m'acusin de 
xafarder? Fins aquí podíem arribar, home... I si volen 
fer  porcades,  doncs  em  sembla  perfecte;  però  que 
almenys s'esperin a arribar a casa, cony... 

- Jo crec que hauries d'anar afluixant, eh nano? 
-va dir-li la seva dona, emprenyada-. No sé si estarem 
aquí molta estona, però t'hauries de mentalitzar que 
potser et perdis la partida, no et sembla? 

- A mi el que em sembla és que a aquestes dues 
les posa calentes això de fer-ho amb públic... Ui, i a 
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sobre tenen gos! Ara sí que ja...
- Ferran, però tu t'estàs sentint? Ara sí que ja 

què? I a què ve això ara, de si tenen o no tenen gos?
- No veus l'enganxina que porten allà? -va dir 

ell, mentre assenyalava la part del darrere del  Mini-. 
Resulta que és el perfil d'un Yorkshire, un llepa-conys 
malparit d'aquells que no paren de bordar... Uix, he dit 
llepa-conys? Veus? Tot lliga...

- Vols parar?!... Si et creus que fas gràcia, estàs 
molt equivocat.

- Ja et dic jo que a casa d'aquestes, la melme-
lada va de bòlid... Pobra bestiola. Mira, et podria dir 
fins i tot qui fa de tio: La que condueix, segur; aquella 
és la que es posa l'arnès amb la dallonses de plàstic, 
m'hi jugaria el coll.

Mentre  en  Ferran  es  muntava  la  seva  pròpia 
pel·lícula,  elles  continuaven  passant-s'ho  d'allò  més 
bé, discutint i fent broma sobre qui de les dues havia 
trobat millors gangues. Ara, la Susanna presumia de 
la brusa que duia posada:

- I aquesta meravella? A cas no és el més ori-
ginal i espectacular que s'ha dissenyat mai? 

- Dona, no veig que hi hagi per tant, què vols 
que et digui... La meva faldilleta de Pigalle sí que és 
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única -va respondre la Sandra.
- I tant que és única! És tan horrible que no es 

van atrevir a fer-ne cap més... -va replicar la Susanna, 
rient-. La meva bruseta sí que és genial... Ei, i ni te la 
miris, que és meva i només meva, eh?

- No estic mirant la teva fantàstica brusa, sinó 
el tros de fil que hi penja al costat del botó. Què cutre 
nena...

- Però què dius? De quin botó? -va replicar la 
Susanna mentre mirava cap avall.

- D'aquest primer de l'escot -que està a punt de 
petar, per cert-, veus?

Acte seguit, la Sandra va intentar tallar-li el fil 
amb les mans; però després de tres intents -i al veure 
que no se'n sortia- va decidir provar-ho amb les dents. 

En Ferran -que contemplava l'escena amb ulls 
de  voyeur-  va  notar  com  la  sang  del  cervell  se  li 
començava  a  transvasar  cap  a  una  zona  molt  més 
austral de la seva anatomia. Al adonar-se'n, va tancar 
les  cames  instintivament.  No  donava  crèdit  al  que 
estava  veient  a  través  del  vidre,  i  se  sentia  del  tot 
incapaç de continuar amb la retransmissió d'aquell es-
pectacle lèsbic. I és que una de les protagonistes de la 
seva pel·lícula havia passat a una part del guió que a 
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ell  se li  devia  haver  escapat:  Després  de treure's  el 
cinturó de seguretat, la noia que ocupava el seient del 
conductor  s'havia  quedat  mirant  el  pit  de  la  seva 
companya  fixament  i  amb  cara  de  desig;  i  segons 
després de comentar-li quelcom que en Ferran no va 
poder desxifrar, les seves mans s'havien anat directes 
a  l'escot  de  la  seva  acompanyant.  Però  el  millor 
encara estava per arribar,  perquè tot  d'un plegat,  en 
Ferran va veure amb cara d'estupor com el cap d'aque-
lla afrodita insaciable es dirigia cap als pits de la seva 
amant.

- Això no surt de cap manera, nena! -balbucejà 
la Sandra mentre tractava de tallar aquell fil amb les 
dents.

- És igual; deixa-ho, que prendràs mal... O em 
trencaràs el botó, que seria encara pitjor -va contestar-
li la Susanna, rient.

- No no, a mi no se'm resisteix aquest coi de fil.
- Ets cabuda, eh? -va replicar la Susanna, men-

tre recolzava el  braç esquerre sobre l'esquena de sa 
germana.

En Ferran ja no sabia quina cara posar; tanta 
luxúria el tenia hipnotitzat. Però de sobte, un fet ines-
perat el va fer reaccionar bruscament.
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- Papa, per què estem parats encara? -va pre-
guntar la Mar, traient el caparró entre els seients del 
davant.

- Ei, però tu què... Què hi fas aquí al davant!? 
Ehmmm... Va, posa't el cinturó i mira la pel·lícula -va 
respondre-li  son pare,  fent  tot  el  possible  perquè la 
nena  no  pogués  veure  el  que  estava  passant  dins 
aquell Mini.

- No m'agrada, és un rotllo...
- Però què dius, si és molt... Vols veure ET? 
- Sííí! -va contestar la nena amb els ulls oberts 

com plats.
-  Doncs va,  posa-te-la.  Però seu bé i  corda't, 

d'acord? Vinga...
En  qüestió  de  segons,  la  Mar  ja  estava  ben 

asseguda,  cordada,  i  veient  a  l'extraterrestre  que  la 
tenia completament abduïda.

-  Tu  t'has  vist?  -va  preguntar-li  la  Raquel, 
després d'assegurar-se que la seva filla duia de nou els 
auriculars posats-. De vegades, et juro que no entenc 
com em vaig casar amb tu... 

- La veritat és que jo tampoc ho he entès mai 
-va afegir la Victòria.

- Ja hi som! L'Aliança del Mal ataca de nou... 
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A veure, què és el que he fet tan malament, ara? M'ho 
podeu dir?... Potser no deixar que la meva filla veiés a 
aquelles dues fotent-se el lot?... De vegades la vida 
ens  posa  en  situacions  límit,  i  s'han  de  prendre 
decisions.  A veure si us penseu que Napoleó no va 
haver de...

- Deixa't estar de romanços, Ferran! Però amb 
què em surts ara, de Napoleó? Va, per l'amor de Deu! 
T'hauries d'haver vist, tapant-li la cara a la nena i fent-
la seure... I a sobre per veure ET, que fa cinc minuts 
era el dimoni a la Terra! Si us plau... I tot perquè no 
veiés a dues noies dins un cotxe fent... Doncs ves a 
saber el que estarien fent; és que no en tens ni idea. 
Potser li estava ensenyant... Aix, tant se val! La qües-
tió és que tu ja t'has hagut de muntar la teva pel·lícula, 
com sempre!

- He fet el que havia de fer,  i  punt...  I  vostè 
sogra,  podria  haver  estat  una mica més al  cas  i  no 
haver deixat que la nena s'aixequés, no creu?

-  Mira,  a  mi  no  m'emboliquis  amb les  teves 
historietes -va dir-li la Victòria, enrabiada-. I deixa de 
dir-me sogra d'una punyetera vegada; i de tractar-me 
de vostè, ja posats. A veure si madures, eh nen? Que 
ja va sent hora... Mira, si no t'agrada sentir les veritats, 
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no és problema nostre. I jo no em poso de part de la 
teva dona perquè sí,  m'entens? El que passa és que 
som dues persones molt més centrades que tu, i per 
això coincidim normalment...

-  Vostè  centrada?!  Va  per  favor,  no  em faci 
riure... 

- No m'interrompis, vols? I deixa de tractar-me 
de  vostè,  t'he  dit,  que  sóc  ta  mare!  I  ara  hauries 
d'intentar comportar-te com un adult i deixar de fer-
nos pagar la mala baba que portes a sobre, d'acord? Si 
pots jugar a les pistoles, hi jugues; i si no, doncs t'a-
guantes  i  punt.  La  vida  és  molt  dura,  i  potser  ho 
sabries si haguessis passat una guerra però de les de 
debò, com vaig haver de passar jo; estem?! 

Després d'aquella contundent intervenció es va 
fer el silenci. El cert és que la Victòria s'estimava molt 
la  seva nora.  Poc  a  poc,  la  seva relació havia  anat 
creixent en afecte i confiança, i la veritat és que sem-
blaven talment mare i filla. D'altra banda, en Ferran 
s'havia  anat  distanciant  cada  cop  més  de  sa  mare, 
bàsicament perquè no suportava que sempre li donés 
la raó a la Raquel; ni tampoc que s'expliquessin les 
intimitats com farien dues amiguetes; ni que l'una li 
digués 'iaia'  a  l'altra;  ni  que l'altra  li  digués 'filla'  a 
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l'una; ni que anessin plegades a classe de Tai-chi... 
Però l'origen dels problemes d'en Ferran amb 

sa  mare  es  remuntava  a  la  seva  joventut,  sobretot 
després  d'aquell  fatídic  accident  ferroviari.  Verita-
blement, la Victòria no hauria pogut triar pitjor l'home 
amb  qui  pensava  compartir  la  seva  vida.  Objec-
tivament era així, i en Ferran ho tenia molt clar. Va 
ser un molt mal marit,  un mal pare i,  en definitiva, 
una mala persona; però això no treia que en Ferran 
sentís una certa admiració -que no pas afecte- envers 
aquell  home seriós,  estricte  i  gens  afectuós  que  no 
parava mai per casa. I possiblement per això, o potser 
perquè sa mare es va encarregar de que el seu fill no 
se n'assabentés d'alguns dels passatges més foscos de 
la seva relació, però el cas és que en Ferran mai va 
acabar d'acceptar el canvi tan radical que experimentà 
la Victòria després d'enviduar. En definitiva, ell s'ha-
via  quedat  sense  pare,  així  que  no  era  capaç 
d'assimilar tanta alegria. 

Uns deu metres més endavant, en Raül es dis-
posava a baixar del seu cotxe. Després de mirar-se al 
mirall i retocar-se una punxa del cabell, es va col·lo-
car unes grans ulleres de sol blanques i va prémer el 

                                             36



botó que accionava el mecanisme hidràulic d'obertura 
de la porta, que va començar a enlairar-se suaument 
cap al cel. Uns segons més tard, els cent seixanta-set 
centímetres de Raül es dirigien cap al maleter. Duia 
unes sabatilles esportives com les que porten els pilots 
de rallies, uns texans de marca i una samarreta que li 
venia més aviat estreta, evidenciant que els tres batuts 
de  proteïnes  que  es  prenia  cada  dia,  haurien  d'anar 
acompanyats d'un xic d'exercici físic. Com per art de 
màgia,  la  porta  del  maleter  va  enlairar-se  sola, 
quedant ben clar que allà no hi anava a buscar cap 
maleta -entre altres coses, perquè no hi hagués cabut-. 
Fins a vuit altaveus d'alta gamma plenaven la totalitat 
de l'espai que la majoria dels humans destinen a desar 
les bosses de la compra i similars. Hi destacaven dos 
especialment grans, situats a ambdós costats de la part 
baixa; enmig, una gran etapa de potència i una pan-
talla de plasma encastada; i a dalt, flashos, neons de 
tot tipus i una calavera daurada completaven el con-
junt.

- Mare meva! Però tu has vist?... -va exclamar 
la  Marta,  sorpresa  per  aquell  descomunal  desple-
gament audiovisual.

Després d'uns minuts potinejant qui sap què -i 
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un cop s'havia assegurat que tothom del voltant havia 
vist  la  cara  del  propietari  d'aquella  obra  d'art-,  va 
tornar-se a ficar dins de l'habitacle. Amb la porta del 
maleter encara oberta,  la calavera es va començar a 
moure compulsivament al ritme dels primers acords 
de l'Electro Breathless Powerup Remix  de la versió 
'09  del  tema  Afro  Mystical  Techno  Warriors,  dels 
Freak Armless Dummies on a Sliding Ice Surface, que 
sonava a un volum considerablement elevat; però en 
qüestió  de  segons,  aquells  subwoofers gegants  van 
començar  a  mostrar  tot  el  potencial  sonor  que 
portaven a dins. Fins i tot la Mar es va treure els au-
riculars un moment per veure d'on sortia aquell soroll.

- Però de què collons va aquest tio?! -va excla-
mar en Ferran, indignat-. Més val que vagi pensant en 
abaixar el volum, o em veuré obligat a anar a donar-li 
unes lliçons de civisme.

Però la porta del maleter va començar a des-
cendir automàticament, i el soroll va baixar fins a un 
nivell  més tolerable.  De totes  formes,  en Ferran no 
semblava disposat a tolerar que ningú l'obligués a es-
coltar una música que ell no havia demanat.

- M'espero cinc minuts; cinc minuts de rellotge, 
i com no abaixi la merda de música aquesta, em sen-
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tirà... I tant que em sentirà, i en Dolby Surround...
Segons  els  càlculs  d'en  Raül,  comptava  amb 

més de tres mil watts de potència sonora, que acon-
seguien que la xapa de la carrosseria vibrés al ritme 
dels greus. El que ja era més difícil de calcular, eren 
els milers d'euros que s'havia gastat preparant aquell 
cotxe. Als seus vint-i-sis anys -i després d'una dècada 
treballant  en infinitat  de  fàbriques diferents-,  única-
ment  tenia  estalviats  cent  trenta  euros  a  la  seva 
llibreta. Vivia a casa dels pares, i més del noranta per 
cent del seu sou l'invertia en el mateix. Aquell era el 
segon cotxe que tenia,  i  ja  portava dos  anys modi-
ficant-lo  i  participant  en  tota  mena  d'exhibicions  i 
concursos de tuning. De fet, a primera vista, ni el me-
cànic més expert podia endevinar de quin model -i ni 
tan sols de quina marca- es  tractava. La carrosseria 
havia estat completament modificada i eixamplada, i a 
més  s'havien  canviat  gairebé  tots  els  components 
originals per altres de les marques més diverses. Tam-
bé  cridaven  molt  l'atenció  les  gegantines  llandes 
cromades de vint polsades. I a la part del darrere, hi 
destacava  un  imponent  aleró  -importat  directament 
del Japó i amb l'opció de variar la seva inclinació e-
lectrònicament des de l'interior-, així com dues grans 
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boques  cromades  que  havien  substituït  el  petit  tub 
d'escapament que hi venia de sèrie. 

Però un dels aspectes en els quals més temps i 
esforç havia invertit en Raül, era la pintura exterior. 
Des  del  moment  en  què  va  arrencar  aquest  segon 
projecte, tenia molt clar que volia que el seu cotxe es 
diferenciés de la resta des de la primera capa de pell. I 
això va ser el que el va inspirar per acabar imaginant-
se un color que, vist el resultat, passaria posteriorment 
a formar part  del  catàleg de TUNTÚN TUNING -la 
empresa  que va  dur  a  terme tota  la  feina-.  Amb el 
nom final de Tanned Babe, el color que s'havia inven-
tat en Raül tractava d'imitar el que tindria la pell d'una 
noia ben bronzejada i coberta d'oli. I la feina per tal 
d'aconseguir un producte que recordés veritablement 
allò, va ser titànica. Una infinitat de proves, barreges, 
mescles amb tot tipus de pigments,  etc.,  van acabar 
donant com a resultat una pintura diferent a tot el vist 
fins aleshores i que veritablement aconseguia de ma-
nera molt fidedigna l'efecte que buscaven. 

Però la feina de pintura no acabava allà, ja que 
sobre aquella pell bruna, el seu creador hi havia fet 
dibuixar una sèrie de tatuatges per tal de donar força i 
caràcter al conjunt. Així doncs, a ambdós costats del 
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vehicle, uns dracs aerografiats de color blau i aspecte 
ferotge s'imposaven sense concessions.

La  part  frontal  també  tenia  la  seva  història. 
Sobtava l'escassa distància que separava la carrosseria 
del terra, així com una entrada d'aire d'aspecte molt 
radical situada a la part central del capó. Però l'ele-
ment més exclusiu i diferenciador era l'escut metàl·lic 
sobredimensionat -inspirat en els dels antics Mercedes 
Benz- que s'havia fet fabricar especialment per col·lo-
car-lo al davant del cotxe. En aquest cas, l'estrella de 
tres puntes que lluïen els cotxes alemanys, havia estat 
substituïda per una lletra 'R' de 'Raül' escrita en japo-
nès.

Quant  a  l'interior,  no  es  podia  dir  que  fos 
menys espectacular. Certament, quan més lluïa era de 
nit,  amb  tots  aquells  neons  de  colors,  llums  estro-
boscòpiques, flashos i demés elements lumínics creant 
una  atmosfera  al·lucinògena  no  apta  per  epilèptics. 
Però a plena llum del sol, també era un espectacle. Al 
davant,  dos  seients  de  cotxe  de  carreres,  un  volant 
Ferrari, pedals d'alumini i fibra de carboni i un pom 
de marxes d'aspecte futurista -entre altres coses- con-
formaven una estampa d'allò més radical. A més, al 
sostre s'hi havia fet instal·lar una sèrie d'interruptors 
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que accionaven diferents elements, com ara una pan-
talla de plasma de disset polsades que es desplegava 
automàticament des de la part central, i a la qual hi 
tenia  connectada  una  vídeo-consola  d'última  ge-
neració,  que  li  servia  alhora  com a  reproductor  de 
vídeo.  Totes  les  noies  que s'atrevien a pujar  al  seu 
cotxe, es quedaven bocabadades amb aquell mostrari 
de  llumetes  i  tecnologia;  també  les  sorprenia  gra-
tament la comoditat i el tacte dels seients del darrere 
-entapissats amb una exclusiva pell de color negre-, i 
gairebé totes acabaven fent el mateix comentari:  'Si 
sembla un sofà'... Però quan al·lucinaven del tot, era 
quan veien baixar aquell plasma mentre l'interior del 
vehicle  s'anava  enfosquint  lentament  i,  al  mateix 
temps,  començaven  a  brillar  les  seixanta-nou  di-
minutes estrelles repartides pel sostre. Això sí; el que 
venia  després  no devia  ser  tan espectacular  com el 
cotxe, perquè cap noia havia volgut mai repetir l'ex-
periència.

- De seguida torno -va dir en Ferran quan en-
cara no havien passat  ni  cinc minuts  des del  darrer 
cop que havia obert la boca.

- Ei, però què fas? -va preguntar-li la Raquel, 
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agafant-lo del braç.
- Ja t'ho he dit; vaig a demanar-li a aquell paio 

que abaixi el volum, això és tot. Puc? Gràcies...
- Ferran... Escolta'm una cosa, no crec que...
- Si us plau Raquel, que no sóc cap criatura! 

-va dir en Ferran, interrompent-la-. Només vaig a de-
manar-li educadament si pot fer el favor d'abaixar una 
mica el volum.  Ja està. No penso agafar una barra de 
ferro i... Tranquil·la collons!... Quants cops m'has ha-
gut de venir a veure a la presó? Cap, que jo sàpiga, 
oi?

Tothom mirava encuriosit a l'home que es di-
rigia amb decisió cap al cotxe d'on sortia aquell soroll.

- Mira, crec que aquell li va a dir alguna cosa 
de la música -va dir-li l'Emili a la seva dona-.

- Què dius, amor? -va respondre-li la Clàudia, 
que  portava  una estona mirant  dissimuladament  pel 
retrovisor a un dels francesos que li  recordava a un 
actor de Hollywood, el nom del qual no aconseguia 
recordar.

- Que crec que aquell home va a cridar-li l'a-
tenció -va aclarir-li l'Emili.

- Vols dir? Ai, doncs mi no em molesta gens 
-va dir la Clàudia mentre movia els braços com si es-

                                             43



tigués a la discoteca.
- Sí clar, com a tu t'agrada la musicota aques-

ta... Però per mi és una tortura, la veritat. A veure si el 
convenç...

Mentre l'Emili  parlava,  la  Clàudia seguia  ba-
llant, però ara amb més energia i intentant resultar el 
més sensual possible. I com gairebé tots els objectius 
que es marcava a la vida, aquest també el va acon-
seguir:  En qüestió  de segons,  va tornar  a  mirar  pel 
mirall per comprovar que els cinc francesets seguien 
embadalits els moviments de la seva melena rossa.

Després  de  picar  dos  cops  en  aquell  vidre 
completament fosc sense obtenir cap resposta, en Fer-
ran  va  aixecar  els  braços  i  es  va  recolzar  sobre  el 
lateral del cotxe; amb els ulls gairebé tancats per l'e-
fecte dels decibels, va tirar enrere la cama dreta per tal 
de poder fer més força. Però quan estava a punt de 
fer-li una bona sacsejada amb l'objectiu que el noi li 
prestés la deguda atenció d'una vegada per totes, un 
atac de lucidesa el va fer deixar-ho estar i tornar-se'n 
cap al monovolum.

- Ai vida, què t'ha passat?... Però què anaves a 
fer?  -va  dir-li  la  Raquel  amb  un  mig  somriure  als 
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llavis.
- Sí fill, ja ens pensàvem que anaves a muntar 

un pollastre dels teus -afegí la Victòria.
- Se m'ha acudit una idea millor. Em deixeu un 

paperet, si us plau? -va dir ell mentre treia un bolígraf.
- Ferran, què vas a fer? -va preguntar-li la seva 

dona, preocupada.
Però abans de respondre, en Ferran va agafar 

una revista que duia a la porta, va buscar una pàgina 
que li anés bé i va arrencar-li un tros en blanc. Acte 
seguit, va tornar a sortir per obrir el maleter. Mentre 
la Victòria intentava tranquil·litzar a la seva jove, va 
recolzar-se sobre una maleta rígida i va escriure unes 
paraules  en  aquell  paper.  Després  de  ficar-se'l  a  la 
butxaca  del  pantaló,  va  obrir  la  bossa  de  les  seves 
coses i la va regirar fins que va trobar el que buscava. 

-  A on va ara el  papa? -va preguntar la  Mar 
sense treure's del tot els auriculars.

- Va a preguntar-li una cosa a un senyor, vida. 
Tu mira la pel·lícula... Apa, com corren aquests nens 
amb la bicicleta, eh?! -va dir-li la Victòria tot asse-
nyalant la pantalla.

Quan va arribar a l'alçada del cotxe fantàstic, es 
va  treure  el  paper  de  la  butxaca,  va  aplanar-lo  una 
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mica i se'l va mirar un segon. Llavors -sense pensar-
s'ho  dues  vegades-,  va  allargar  el  braç  dret  i  el  va 
llençar  per  l'escletxa  d'una  mena  de  sostre  solar 
psicodèlic però on s'escapava gran part de la música. 
Davant  l'atenta  mirada  de  tothom,  en  Ferran  es  va 
creuar de braços i  va quedar-se mirant cap al  vidre 
amb cara de pocs amics, esperant alguna reacció per 
part del noi.

Però en aquells moments, en Raül era en una 
altra dimensió. Assegut al seient del copilot, amb uns 
auriculars  col·locats mig de costat  i  movent-se com 
un mico rabiós,  s'havia posat a fer de 'Disc Jockey' 
amb  una  taula  de  mescles  retràctil  que  s'havia  fet 
muntar  a  la  guantera.  Llavors  -quan  estava  a  punt 
d'aconseguir 'quadrar' el ritme del proper tema amb el 
que estava sonant- va notar que tenia alguna cosa al 
cabell. Efectivament -sense tenir ni idea de com havia 
anat a parar allà-, va comprovar que se li havia colat 
un paper entre les estalagmites gominoses. I al aixecar 
el  cap  de  la  taula  de  mescles,  va  adonar-se  de  la 
presència  d'un  home  a  l'altra  banda  del  cotxe,  que 
semblava  esperar  quelcom  de  braços  creuats.  Des-
col·locat,  va  agafar  el  paper  i  va  llegir  el  que  hi 
posava per tal d'esbrinar què estava passant allà. Però 
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després  de  mirar-se'l,  encara  ho  entenia  menys. 
Semblava  un  tros  de  revista  mal  retallat,  però  no 
aconseguia entendre el sentit d'aquelles paraules. A la 
línia de dalt  només hi posava 'FINANC' -en majús-
cules-; i a la de sota, 'OPORTUNI'. Estava comple-
tament descol·locat. Va pensar en la possibilitat que 
fos un missatge en clau, però per més que volia, no 
aconseguia desxifrar el seu significat. Va treure's els 
auriculars i els va llençar sobre el quadre de coman-
daments  per  continuar  pensant;  però  seguia  del  tot 
perdut. Després va tornar a mirar a aquell home i, tot 
seguit, es va concentrar de nou en el paper. 

- Financ, financ... Oportuni... Financ? -va pre-
guntar-se en Raül, que començava a posar-se nerviós.

Fins  passat  un minut  de rellotge,  no se li  va 
acudir  girar  el  paperet.  'Obri,  policia'  -hi  posava-. 
Quan el seu cervell va processar el significat d'aque-
lles dues paraules, una suor freda li va recórrer tot el 
cos. De sobte, li van venir al cap les imatges de totes 
les  peces que portava instal·lades sense la  pertinent 
homologació;  i  també se li  va aparèixer alguna que 
altra substància prohibida de les que duia amagades. 
D'altra banda, el fet que aquell home anés vestit de 
carrer, el va fer dubtar uns instants; però ràpidament 
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va deixar-se d'especulacions i va passar-se al seient de 
l'esquerra, disposat a obrir la finestra. Mentre ho feia, 
va aprofitar per abaixar el volum del reproductor.

- Bon dia -va dir amb la veu lleugerament tre-
molosa.

-  Bon  dia,  'senyor  agent'  -va  puntualitzar  en 
Ferran,  mentre  s'aixecava  subtilment  la  camisa  per 
deixar-li  entreveure  la  pistola  d'aire  comprimit  que 
portava a la cintura.

- Sí sí, bon dia senyor agent -va afanyar-se en 
respondre el noi.

- Pots fer el favor d'apagar la porqueria aques-
ta? Gràcies.

Després d'haver assolit l'objectiu principal d'a-
quella  visita,  va enretirar-se gairebé un metre  de  la 
porta, per ajupir-se i quedar-se mirant cap a les rodes 
davanteres.  Sense  fer  cap comentari,  es  va  tornar  a 
aixecar i va dirigir-se cap a la part posterior del vehi-
cle.  Després  de  mirar-s'ho tot  de  dalt  a  baix,  es  va 
encaminar de nou cap a la posició del conductor.

-  Tinguem la  festa  en pau,  d'acord? Estic  de 
vacances, així que t'aconsellaria que no em fessis tre-
ballar gaire, queda clar?

L'actuació estel·lar d'en Ferran va aixecar tot 
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tipus de comentaris entre els ocupants dels cotxes del 
voltant.

- Estic flipant... -va dir-li en Marc a la Marta, 
mentre veia com en Ferran se'n tornava amb el cap 
ben alt cap al seu cotxe-. De veritat creus que...?

- Que sí, que et dic que portava una pistola! -va 
respondre ella.

-  Què fort!  No sé...  Doncs està clar que serà 
poli, no?

-  Suposo...  Has  vist  com  s'ha  mirat  la  ma-
trícula?

- Sí sí... M'agradaria saber què li ha dit. Tu has 
pillat  alguna  cosa?  -va  preguntar-li  en  Marc,  en-
curiosit.

- M'ha semblat que li deia que abaixés el vo-
lum, i... No ho sé, és que tampoc han parlat gaire, no? 
Llavors ha estat quan s'ha pujat la camisa i crec que 
per  ensenyar-li  la  pistola...  Ah  no,  això  ho  ha  fet 
només arribar, sí...

- Però tu has vist la pipa o no?
- Home, veure-la veure-la... No, perquè em ta-

pava  amb l'altre  braç,  però...  Ai  mira,  és  igual!  La 
qüestió és que ha aconseguit que el fantasma aquest 
deixi de donar pel sac, no? Doncs ja està bé... -va dir 
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la  noia  mentre  veia  pel  retrovisor  esquerre  com en 
Ferran es ficava de nou al seu monovolum.

Dins el  mateix,  la  tensió es  podia tallar  amb 
una serra elèctrica. 

- A tu et sembla normal el que acabes de fer? 
-va preguntar-li la Raquel, mirant-lo amb cara de pocs 
amics.

-  Absolutament  -va  respondre  ell  sense  va-
cil·lar.

-  Doncs a mi no!..  Es pot saber en què pen-
saves? Què coi feies mirant-li  tot d'aquella manera? 
Però tu qui t'has cregut que ets? I el paper... Però com 
se t'ha acudit tirar-li res per allà dalt?... Imagina't que 
et surt amb una navalla... Què, eh? Què haguessis fet, 
llavors? N'estic farta dels teus numerets! Em fas patir, 
ho sabies? Ens fas patir... -va dir la Raquel, plena de 
ràbia,  mentre  la  Victòria  intentava  calmar-la  aca-
riciant-li l'espatlla dreta des del darrere. 

- Hi havia un problema i l'he anat a solucionar 
-va dir en Ferran en el moment que passava un cotxe 
dels mossos d'esquadra escortant dues ambulàncies-. 
Mare meva, quin desastre...

- No, no hi havia cap problema... El problema 
l'has fabricat tu, com sempre! Estàs de mala llet i li 
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has fet pagar a aquell nano, i punt.
- Hi havia un problema evident, i ja que nin-

gú...
- Va Ferran, si us plau! -va exclamar la Raquel, 

interrompent-lo-.  Si  tant  et  molestava  la  música, 
haver-ne posat tu també i problema resolt.  Fixa't de 
quina  manera  més  senzilla  s'hagués  pogut  arreglar 
tot...  Però tu no, és clar; tu havies d'anar a fer-te el 
gallet...

- Aquesta no era la solució, i saps perfectament 
que  no  sóc  home  d'anar  posant  pedaços.  Si  hi  ha 
alguna cosa que no rutlla, la intento arreglar; no miro 
cap a l'altre costat com si no passés res. I aquí hi havia 
una cosa que no funcionava, i qui l'ha arreglat? Ser-
vidor;  no  aquell  tio,  ni  tu,  ni  aquestes  noietes  que 
riuen tant...  No. Els problemes no s'arreglen mirant, 
sinó actuant;  i  si  sóc jo el  que ha d'assumir la  res-
ponsabilitat perquè ningú més té els collons de fer el 
que s'ha de fer, doncs l'assumeixo.  I t'asseguro que 
tota aquesta gent m'estan més que agraïts pel que aca-
bo de fer, igual que hauries d'estar-m'ho tu... I a partir 
d'ara, no faré cap més declaració sobre aquest tema. 
De res.

Aquell no era el primer cop que en Ferran es 
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feia  passar  per  policia.  De  fet,  tot  i  que  ningú  ho 
sabia,  portava  ja  uns  quants  anys  recollint  en  una 
llibreta  totes  i  cadascuna  de  les  seves  actuacions 
desinteressades en favor de l'ordre i  la justícia; i  és 
que  tenia  pensat  escriure  un  llibre  tan  bon punt  es 
jubilés;  fins  i  tot  sabia  el  títol  que  li  posaria:  'Me-
mòries d'un agent a l'ombra'. Allà hi explicaria des del 
rescat de l'àvia que va caure a dins d'una font quan 
intentava collir  una moneda del fons,  fins a la seva 
decisiva col·laboració en la detenció de l'home que es 
dedicava a robar els interruptors de l'edifici a on vi-
vien  -per  posar  dos  exemples  a  l'atzar-.  Estava 
convençut que seria un èxit de vendes, perquè preveia 
que el comprarien molts dels homes i dones frustrats 
-com ell-  per no haver  pogut  complir  el  seu somni 
d'entrar al cos de policia. 

El fet és que només deu mil·límetres van ser 
els causants que se li hagués negat la possibilitat de, 
ni tan sols, fer les proves d'accés per optar a formar 
part del cos. I això que va fer de tot per tal d'intentar 
assolir l'alçada mínima exigida; fins i tot va arribar a 
donar-se un cop al cap amb una bola de petanca per 
tal de poder guanyar aquest centímetre amb el bony... 
Però no hi va haver manera. La genètica havia estat 
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molt capritxosa, i la seva vocació -possiblement im-
buït per sa mare, una malalta del gènere policíac- es 
va veure truncada per un miserable centímetre. Sens 
dubte,  aquell  havia  estat  l'episodi  més traumàtic  de 
tota la seva vida, i  mai arribaria a entendre com es 
podia  emprar  un  mètode  tan  absolutament  injust  i 
discriminatori per escollir precisament a aquells que 
havien de vetllar per la justícia.

Però  en  Ferran  no  va  quedar-se  de  braços 
creuats,  ans el  contrari;  la  paraula 'conformisme' no 
apareixia al seu diccionari,  així que va redactar una 
proposta de renovació integral del mètode de selecció 
per tal d'assolir un model més just, i la va enviar tant a 
la Direcció General de la Policia com al Ministeri de 
Defensa;  també  va  enviar  cartes  a  gairebé  tots  els 
diaris i va trucar a multitud de programes de ràdio i 
televisió, per tal d'explicar el seu cas i el de tanta gent 
completament vàlida i  amb una absoluta vocació de 
servei cap al ciutadà, que veien com se'ls discriminava 
per una qüestió de centímetres. I precisament 'Qüestió 
de  centímetrE'  era  el  títol  del  manifest  de denúncia 
que va penjar a Internet en forma de bloc, en el qual 
s'explicava la història -imaginària però perfectament 
possible-  de  dos  homes  completament  diferents  als 
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que solament els unia la voluntat d'arribar a ser po-
licies. Feia així:

Aquesta  és  la  història  de  dos  homes que  as-
piren a entrar a formar part del cos de policia: En Pol 
Rovira i en Carles Zaragoza.

En el cas d'en Pol -i a diferència d'en Carles-, 
la  voluntat  d'arribar  a  ser  policia  és  un  fet  com-
pletament vocacional. Sempre ha estat un noi extre-
madament  amable,  respectuós,  solidari,  bondadós, 
responsable, madur i amb un sentit de la justícia molt 
ben definit.

Des  de  ben jove s'ha  preparat  amb l'objectiu 
clar d'arribar a ser un gran policia, traient sempre no-
tes excel·lents en totes les matèries. El seu coeficient 
intel·lectual -superior a la mitjana- també li ha permès 
que,  als  seus  vint  anys,  parli  i  entengui  fins  a  deu 
idiomes  (català,  castellà,  eusquera,  anglès,  francès, 
alemany, italià, portuguès, japonès i àrab), dominant-
ne cinc a la perfecció. També ha posat molt d'interès 
en potenciar aspectes que tot policia hauria de tenir, 
com per exemple la memòria fotogràfica; després de 
llegir molt sobre el tema i de realitzar algun que altre 
curs, actualment és capaç de memoritzar més de cent 
cinquanta matrícules seguides i repetir-les sense errar 
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ni un sol número. 
Altra  mostra  de  la  seva  prodigiosa  capacitat 

mental és el fet d'aparèixer en el rànquing dels cin-
quanta millors jugadors d'escacs del país. Cada matí, 
després de llevar-se,  hi juga durant una hora contra 
l'ordinador  o  via  internet  -menys els  dimecres  i  els 
dissabtes,  que  realitza  exercicis  de  meditació  trans-
cendental-.

A part d'això, en Pol sempre ha estat un gran 
esportista. A l'escola va destacar especialment en at-
letisme  -tant  en  proves  de  velocitat  com  de  re-
sistència-, tot i que també se li donaven de meravella 
els esports col·lectius com ara el futbol i el bàsquet. 
Actualment va al gimnàs quatre dies a la setmana, dos 
dels quals els dedica a fer una hora i mitja de natació; 
i a part d'això, gairebé cada cap de setmana se'n va a 
la muntanya a fer escalada, barranquisme, 'btt' o sen-
zillament a córrer per terrenys i desnivells que no pot 
trobar a la ciutat.

Així  doncs,  si  a  aquest  nivell  d'activitat  hi 
afegim  una  alimentació  equilibrada,  uns  hàbits  de 
descans saludables i el fet que ni fuma ni beu alcohol, 
és obvi que en Pol pot presumir d'una  mens sana in  
corpore sano...

                                             55



De la seva banda, la panxa d'en Carles denota 
que els seus hàbits no són pas tan saludables com els 
d'en Pol. La comoditat dels plats precuinats i la seva 
passió pels refrescos amb gas i la cervesa, fan que el 
poc exercici físic que realitza no es noti per enlloc. De 
fet, l'únic esport que practica amb una certa regularitat 
és  la  pesca  de  la  truita  de  riu  amb  cullereta,  una 
activitat  que  no  comporta  precisament  una  despesa 
calòrica massa elevada. A part d'això, dos o tres cops 
al mes es posa davant de la televisió i s'estira a sobre 
d'un matalasset que es va comprar fa anys a un centre 
comercial, a fer uns quants abdominals i vint o trenta 
flexions -això sí, amb una tècnica tan lamentable que 
fa que l'únic que aconsegueixi sigui agafar mal   d'es-
quena-.

Tampoc es pot dir  que en Carles cultivi  l'in-
tel·lecte gaire més que el físic, la veritat. Tot i que a 
l'escola  va  anar  passant  cursos  sense  excessives 
complicacions,  la  seva  aversió  envers  la  lectura  i 
gairebé qualsevol cosa que comporti pensar, fan que 
en la seva comparació amb en Pol, surti de nou cla-
rament derrotat.

Això sí; en Carles fa exactament un centímetre 
més que en Pol -tot i que l'esveltesa del segon fa que 

                                             56



sembli  el  contrari-.  Evidentment,  aquesta  nimietat 
hauria  de  quedar  totalment  enfonsada  pel  pes  del 
cabàs ple de virtuts  de tot  tipus que porta en Pol... 
Però no. No importa que en Carles sigui un autèntic 
gandul; ni un malcarat; ni un matusser; ni un imma-
dur;  ni  un  poca-solta;  ni  un  irresponsable;  ni  que 
pateixi una halitosi tan descomunal, que una indicació 
seva a menys d'un metre de distància pugui resultar 
pitjor  que  qualsevol  multa...  No.  Desgraciadament, 
resulta  que  aquest  centímetre  de  diferència  és  l'ele-
ment decisiu, perquè dóna la casualitat que en Carles 
fa  justament  l'alçada  mínima  requerida  per  optar  a 
entrar al cos de policia.

L'absència de núvols propiciava que el sol es 
reflectís amb força sobre la pell metal·litzada d'aque-
lla gegantina serp de colors que, des de feia ja estona, 
reposava sobre un asfalt cada cop més ardent. Els mi-
nuts passaven lentament, però la serp, lluny de bellu-
gar-se, s'anava fent més i més grossa i pesada, davant 
la desesperació dels qui hi eren dins el seu estómac. 
Al seu voltant,  algunes naus industrials i  una masia 
abandonada,  enlletgien  un  paisatge  de  turons  ondu-
lants esquitxats amb algun que altre pi, un dens sota-

                                             57



bosc d'arbustos i uns quants quilos de deixalles.
Però després de gairebé tres quarts d'hora atu-

rats, l'estrèpit d'un helicòpter d'assistència va fer que 
tothom mirés cap al cel -tothom menys en Nicolau, és 
clar,  que continuava profundament adormit  dins del 
seu Seat esgavellat-.

- Caram tu, helicòpters i tot -va dir l'Amparo 
mentre seguia la trajectòria de l'aparell amb el cap-. 
Deu haver passat alguna cosa molt grossa, eh?...

Però en Thomas tenia altres coses en què pen-
sar. Ell sempre havia estat una persona molt alegre; 
tothom li deia que no semblava alemany, i una gran 
part de culpa era de l'Amparo, que portava quaranta-
dos anys fent-lo feliç i contagiant-li l'alegria típica del 
caràcter  mediterrani.  Però  el  cert  és  que  en  aquell 
moment, no tenia gaires ganes de xerrar. Només pen-
sava i pensava; però per molt que pensés, no acabava 
de veure clar que vendre el  Duetto descapotable els 
anés a solucionar  gran cosa.  Això sí,  sabia que era 
l'únic que podien fer per tractar d'eixugar els deutes 
d'una vegada i intentar començar de nou, encara que 
fos amb un nivell de vida radicalment inferior al que 
havien pogut dur fins que va començar el malson.

Fins feia un any i mig, l'empresa d'en Thomas 
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era la tercera d'Alemanya pel que feia a nombre de 
salsitxes envasades. FraTh no va invertir mai en grans 
campanyes publicitàries,  però gràcies al  rigor  i  a la 
feina  ben  feta,  va  aconseguir  que  els  seus  compa-
triotes  associessin  la  marca  amb conceptes  tan  im-
portants com 'qualitat' i 'confiança'. Així doncs -i més 
tenint en compte la gran competència existent en a-
quell  sector-,  és  innegable  que  en  Thomas  s'havia 
guanyat a pols el patrimoni aconseguit després de dè-
cades esforçant-se per oferir un producte de qualitat a 
un preu competitiu.

Lamentablement,  el  problema  va  venir  en 
forma d'intoxicació; i és que gairebé un centenar de 
persones van haver de ser hospitalitzades després d'in-
gerir unes salsitxes de pot pertanyents a un lot que, 
per  algun  motiu  desconegut,  van  arribar  als  es-
tabliments en mal estat. Per sort, cap dels afectats va 
haver d'estar més de quaranta-vuit hores ingressat. De 
qualsevol manera -i tot i que aquell va ser un cop molt 
dur per  FraTh-, després de més de trenta anys sense 
cap mena d'incident, no semblava que aquella taca fos 
suficientment grossa com perquè el pas del temps no 
la pogués esborrar. 

A part, en Thomas va afanyar-se en aparèixer 
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davant dels mitjans de comunicació per demanar dis-
culpes  i  prometre  que  allò  no  tornaria  a  succeir;  a 
més, va visitar personalment a una gran part dels in-
toxicats repartits pels hospitals de Berlín, Hannover i 
Leipzig, i va establir contacte telefònic amb la resta 
per tal d'interessar-se pel seu estat; i per si fos poc, a 
tots els va prometre una generosa indemnització, i en 
menys de quinze dies, tots i cadascun dels afectats ja 
havien rebut l'ingrés.

Però les molèsties que s'havia pres en Thomas 
per tal de compensar als intoxicats i restablir la bona 
imatge de l'empresa, van veure's esclafades per la for-
ça  del  sensacionalisme  més  cruent.  Quan  semblava 
que tot començava a oblidar-se i que les vendes s'ana-
ven  situant  de  nou  en  nivells  mínimament  accep-
tables, les falses declaracions d'un ex-treballador res-
sentit  i  faltat  de diners,  van engegar-ho tot  a rodar. 
Frases  com 'l'extrany és  que  no  hagi  passat  abans'; 
'allà tothom veu coses, però ningú s'atreveix a dir res' 
o 'més  val  que no sapigueu què hi  va  a dins d'una 
salsitxa FraTh, van omplir les pàgines més grogues de 
la premsa nacional.

Enmig de tot aquell escàndol, la direcció va re-
accionar  ràpidament,  llençant  una  multimilionària 
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campanya  publicitària  en  la  qual  s'ensenyaven  les 
modernes  instal·lacions  de  la  fàbrica  dels  afores  de 
Berlín,  així  com  el  seu  sofisticat  i  asèptic  mètode 
d'elaboració. Però allò no va tenir l'efecte desitjat,  i 
molta gent va interpretar-ho més aviat com una ma-
nera d'intentar amagar la crua realitat.

El  fet  és  que  en  poc  temps  van  veure's 
completament ofegats pels deutes i  per les irrisòries 
xifres de vendes i, després d'uns mesos lamentables, 
la  situació  econòmica  va  esdevenir  tan  insostenible 
que no van tenir més remei que tancar el negoci. I per 
si  el  cop  no  hagués  estat  prou  dur,  en  Thomas  i 
l'Amparo també es van veure obligats a desfer-se de 
tot el patrimoni familiar que tant d'esforç i dedicació 
els havia costat d'aconseguir per tal de poder pagar, 
entre altres coses, la quitança dels gairebé dos cents 
treballadors: D'entrada van vendre's  la casa de Berlín 
-a on havien vist créixer els seus dos fills-; després li 
va arribar el torn a la caseta d'estiueig que tenien al 
costat del riu Isar, molt a prop de Munic; i al mateix 
temps, també van col·locar el cartell “d'EN VENDA” 
a la finestra de l'acollidor piset situat al barri antic de 
Dresden i que els servia de refugi espiritual durant els 
caps de setmana d'especial estrès.
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Tot i que del que més els va doldre haver de 
despendre-se'n,  va  ser  de  la  casa  que  s'havien  fet 
construir a la Costa Brava i a la qual tot just aquell 
estiu  tenien  pensat  mudar-s'hi.  Situada  a  tocar  d'un 
penya-segat  i  amb una espectacular  panoràmica del 
Mediterrani,  aquell  era  el  lloc  a  on  havien  decidit 
passar la resta dels seus dies. La casa disposava de sis 
habitacions -per tal de poder acollir sense problemes a 
fills, nets i eventuals convidats-, repartides pels cent 
vuitanta metres quadrats construïts en planta sobre un 
terreny enjardinat de més de tres mil; i al costat de la 
casa,  el  pàrquing.  Però  no  un  pàrquing  qualsevol 
destinat  a  encabir  qualsevol  cotxe,  no;  allò  era  un 
expositor de dos cents metres quadrats, amb les parets 
de pedra i vidre, el terra de marbre blanc i el sostre de 
fusta, destinat a allotjar les joies de la col·lecció d'en 
Thomas.

Però desgraciadament, les joies que hi anirien 
no serien precisament les d'en Thomas. De fet, si la 
venda del Duetto es produïa sense problemes, el cotxe 
que utilitzarien ell i la seva muller a partir d'aquella 
mateixa tarda per desplaçar-se, no seria pas una joia 
de col·lecció, sinó un Volkswagen Polo de segona mà 
que un amic alemany els havia regalat. Aquella era la 
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trista  realitat.  I  la  realitat  també els  havia  obligat  a 
canviar aquell immens jardí 'versaillesc', per un petit 
balconet amb l'espai just per col·locar-hi un parell de 
testos  de  fireta;  i  les  sis  espaioses  habitacions,  per 
dues de ben escarransides; i els cent vuitanta metres 
quadrats, per tot just cinquanta; i l'espectacular llar de 
foc d'enmig del menjador, per una estufeta de l'any de 
la  picor;  i  les  vistes  del  Mediterrani,  per  les  d'una 
fàbrica abandonada a on els ionquis s'hi anaven a pun-
xar; i... I tot allò que els obligava a renunciar la crua 
realitat d'aquell modest piset a un suburbi de Mataró, 
que havien tingut la sort de poder llogar a molt bon 
preu  gràcies  a  un  cosí  de  l'Amparo  que  tenia  una 
immobiliària.

- Què, semblo o no semblo un helicòpter? -va 
preguntar en Marc mentre es donava cops al pit amb 
el palmell de la ma, tractant d'imitar el soroll de les 
aspes.

- Igualet nano, sí senyor... Tanco els ulls i és 
com si  hi  anés  a  dins.  -va  respondre  la  Marta  irò-
nicament.

- Ei, poca broma, eh? Ho vaig veure fer a un 
poli en una sèrie... Ah, i tu sabies que 'l'helicòpter' és 
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una postura? -va dir-li en Marc mentre s'acostava per 
mossegar-li suaument l'orella a la noia.

- Ah sí?... Uff, doncs amb aquest nom, segur 
que és una d'aquelles posturetes impossibles del  ka-
masutra, oi que sí?

-  Impossible is nothing,  nena; tot és posar-s'hi 
-va respondre-li ell, amb cara de murri-... A veure, em 
penso que és qüestió d'anar girant mentre...  Espera't 
un moment, a veure si em puc connectar i t'ho miro, 
ok?

Mentre en Marc obria el seu petit  portàtil,  la 
Clàudia  obria  el  maleter  del  tot  terreny  del  costat. 
Sabia perfectament que els nois del darrere bavejarien 
davant la perfecció de la seva voluptuosa anatomia, i 
va  decidir  posar-los  més  calents  del  què  venien  de 
sèrie, tot simulant que buscava quelcom ben amagat a 
una de les bosses del fons. Evidentment, cap dels cinc 
va  deixar  de  contemplar  ni  un  sol  instant  la  tridi-
mensionalitat d'aquell ufanós cul embolicat amb texà. 

L'Emili -que coneixia perfectament el tipus de 
reaccions que la Clàudia acostumava a despertar en 
els  homes- va veure pel mirall  com aquells  mansos 
reien, feien gestos obscens i comentaven emocionats 
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l'espectacle al que estaven assistint.
-  Ves  a  seure  vida,  ja  t'ho  busco  jo,  que  fa 

molta calor -va dir-li  mentre li  posava una mà a la 
cintura a la seva muller.

Des del dia en què va adonar-se que la Clàudia 
era la candidata perfecta per arribar a ser la seva dona, 
l'Emili  era conscient que hauria d'assistir a multitud 
d'episodis com aquell.  Sabia que era el peatge obli-
gatori  que  hauria  de  pagar  per  tal  de  portar  al  seu 
costat a una noia tan summament atractiva; i estava 
obligat a assumir-ho, entre d'altres coses, perquè sabia 
que li seria del tot impossible trobar a una altra dona 
ni  la  meitat  de  sexy,  intel·ligent,  educada  i  que,  a 
sobre, acceptés amb totes les conseqüències les nor-
mes tan especials que regien la seva relació. 

Als seus trenta-cinc anys, l'Emili en portava ja 
uns quants cercant la dona ideal. Darrerament, la seva 
farmàcia  -la  més  gran,  cèntrica  i  rendible  de  Bar-
celona- semblava més aviat una agència de models. 
Sempre hi tenia un noi treballant per dissimular, però 
el  cert  és  que aquella  rebotiga  s'assemblava més al 
backstage de la passarel·la de Milà o Nova York. Ell 
mateix s'encarregava de decidir les noies que hi entra-
ven a treballar, utilitzant una tècnica de selecció ba-
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sada en el tradicional mètode visual-estimatiu del 'no-
ranta - seixanta - noranta'. Però el càsting va quedar 
tancat quan va veure la Clàudia despatxant per primer 
cop.  Aquella  noia  no  era  simplement  una  jove  far-
macèutica amb una cara preciosa i un cos d'infart. No.

La primera vegada que l'Emili  la  va portar a 
dinar amb el seu cotxàs, la Clàudia va veure clar que 
aquell era el tipus de vida que ella es mereixia. Però 
no va  ser  fins  a  la  tercera  cita  quan l'Emili  va  co-
mentar-li els plans de futur que tenia pensats per ella; 
i a l'escoltar les peculiars condicions  que hauria de 
respectar si  decidia provar d'iniciar una relació amb 
ell  -sobretot  les  que  feien  referència  als  afers  d'al-
cova-, la Clàudia es va quedar en blanc per uns ins-
tants. Res de sexe, ni amb ell ni amb ningú altre. Res 
de SEXE...  Precisament,  aquelles quatre lletres eren 
l'eix sobre el  que girava el món d'aquella noieta de 
mirada angelical però que va perdre la virginitat als 
dotze anys i -malgrat tenir-ne només vint-i-sis- podia 
presumir d'haver mantingut relacions amb més de vuit 
cents homes i també amb un bon grapat de dones. 

Però sens dubte, el caramel que l'Emili li havia 
posat a la boca era prou deliciós com per centrar la se-
va  decisió  només  en  aquell  punt  d'amargant.  Sabia 
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perfectament que si acceptava les clàusules d'aquella 
mena de relació de conveniència, passaria a ser l'es-
posa  d'un home amb molts  diners  i  propietats  -tant 
heretades com de nova adquisició- i, sobretot, que no 
hauria de tornar a treballar mai més a la vida. I d'altra 
banda, el seu subconscient era del tot conscient que 
no tindria gaires problemes per trobar la manera de 
saltar-se la lletra petita d'aquell contracte que, sobre el 
paper, l'havia de convertir en una mena de monja de 
clausura.

I  així  va  ser.  Però  el  cert  és  que  tot  podria 
haver anat de manera molt diferent de no haver estat 
per la baixesa moral de l'Artur Moragues, l'amic de 
joventut de l'Emili -ara detectiu privat- a qui aquest va 
contractar uns mesos abans d'abandonar la solteria per 
tal que l'informés, amb pèls i senyals, de les activitats 
extra conjugals de la seva futura muller. 

A l'escola, tots dos conformaven una d'aquelles 
curioses parelles d'amics que,  tot  i  semblar pols ra-
dicalment oposats, algun estrany fenomen encara per 
descobrir, aconseguia unir fins a fer-los inseparables. 
En un principi, la diferència bàsica era que un estu-
diava i l'altre no. Però amb els anys, poc a poquet, els 
pols es van anar distanciant de tal manera, que sem-
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blava que mai més podrien tornar-se a ajuntar. 
El cas és que, a mesura que anaven abandonant 

l'adolescència, la retracció i timidesa de l'Emili Roca 
van començar a augmentar a la mateixa velocitat que 
ho feien les  ganes de viure la  vida al  límit  del  seu 
amic. I lògicament, aquesta evolució els va portar per 
camins molt diferents, fins el punt que van perdre tot 
contacte. Així doncs, mentre l'Emili cursava els seus 
estudis de farmàcia i escrivia poemes carrinclons que 
mai gosaria mostrar a ningú, en Moragues se n'anava 
a viure a casa d'una noia anglesa partidària de l'amor 
lliure  i,  en  una  decisió  empresarial  si  més  no  dis-
cutible,  es feia representant dels  Barbados Barbers,  
un grup de punk-rock conegut -a part de per la quan-
titat d'estupefaents que ingerien abans, durant i  des-
prés dels concerts- per ser  una colla de bacons sense 
talent que apareixien sobre l'escenari amb unes hor-
roroses perruques rosses i lluint estrafolaris biquinis 
de  colors  llampants.  Lamentablement,  mig any des-
prés,  els  cinc integrants  del  grup passarien a millor 
vida després de precipitar-se penya-segat avall quan 
circulaven amb la seva camioneta per una carretera de 
prop de Goldsborough.

Gairebé un parell de dècades més tard, l'Emili 
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es  trobava  al  seu  despatx  de  la  part  de  dalt  de  la 
farmàcia quan, de cop i volta, el xivarri provinent de 
baix  el  va  fer  dirigir  la  mirada  cap  a  la  pantalla 
connectada a la càmera de seguretat. Tot i que es pas-
sava la major part de l'any de viatge, no era el primer 
cop  que  havia  de  baixar  per  mirar  d'asserenar  els 
ànims d'algun client maleducat. A mesura que anava 
deixant enrere esglaons, l'enuig de l'home que cridava 
s'anava fent més evident. Va baixar ràpidament, per-
què no volia de cap manera que la resta de clients es 
poguessin  sentir  incòmodes  o  atemorits  pel  com-
portament d'aquell energumen. Però tot just arribar a 
la zona del taulell on s'hi estava produint el conflicte, 
va tenir la sensació que aquell home que desbarrava 
per algun problema amb uns supositoris li  resultava 
familiar. 

Aquell dia, un emocionat Emili i un espatllat 
Moragues  van  acabar  dinant  plegats  i,  a  part  d'a-
braçades,  records i  confessions,  també es van inter-
canviar els telèfons. I dos anys més tard -tot just uns 
mesos abans de passar per l'altar-, se'n alegraria es-
pecialment d'haver-ho fet, ja que no es podia imaginar 
una  persona  millor  per  encomanar-li  una  tasca  tan 
delicada  com  ho  era  el  seguiment  de  la  seva 
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companya.
Però l'atracció fatal que va sentir en Moragues 

al veure la dona del seu client en acció, va fer que 
preferís utilitzar les evidents proves videogràfiques de 
les seves innombrables infidelitats d'una manera més 
productiva. I de retruc, aquesta decisió els va bene-
ficiar a tots tres: D'una banda, l'Emili es quedava tran-
quil cada cop que llegia els informes immaculats que 
li passava quinzenalment el detectiu; d'altra, el mateix 
Moragues,  que  a  canvi  d'un  xantatget  sense  im-
portància, podia beneficiar-se de la nimfomania de la 
Clàudia i, a més, cobrar religiosament els seus hono-
raris per uns informes més falsos que el seu títol de 
detectiu; i per acabar, la mateixa Clàudia, que s'havia 
assegurat  la  llibertat  total  de moviments a  canvi de 
correspondre periòdicament les necessitats d'aquell in-
vestigador corrupte -fet que tampoc li suposava gaire 
esforç-.

Realment, la vida de la Clàudia havia canviat 
radicalment des que va contraure matrimoni,  feia ja 
tres  anys.  Va  canviar  la  bata  i  els  esclops  de  far-
macèutica, pels modelets i les sabates de les botigues 
més cares de les principals ciutats del món. Ara, la 
seva  feina  es  limitava  a  tasques  com supervisar  la 
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reforma de  l'antiga  masia  que  van  heretar  dels  que 
haurien estat els seus sogres; comprar-li la roba al seu 
marit; re-decorar completament el dúplex del Passeig 
de Gràcia; anar a subhastes i galeries d'art... De fet, 
des  que  va  abandonar  la  solteria,  li  va  entrar  una 
sobtada devoció per l'art; també per les antiguitats i, 
en  definitiva,  per  qualsevol  cosa  que  li  servís  com 
excusa per anar a fires i exposicions d'arreu del món. 
El  cas  era  estar  a  fora  de  casa  el  màxim  temps 
possible.

Però a canvi d'aquella vida farcida de luxes i 
exempta de preocupacions, L'Emili   va posar-li  tres 
condicions bàsiques: Disposar de la seva companyia 
per  poder  presumir  de  dona  en  determinats  esde-
veniments;  discreció  total  amb el  tema del  sexe  -o 
més ben dit, del no-sexe- i, a l'últim, fidelitat absoluta. 
I  els  fets  demostraven que,  de  les  tres,  complia es-
crupolosament amb un 66,6%; i és que des que duia 
posada  l'aliança,  la  seva  activitat  sexual  havia  aug-
mentat de forma inversament proporcional a les seves 
obligacions quotidianes.

Encara no coneixia el perquè d'aquella aversió 
del seu marit cap al sexe; era un tema completament 
tabú,  i  mai  no  havia  gosat  preguntar-li  quin  era  el 
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problema.  De totes maneres,  la  Clàudia estava con-
vençuda que o bé era impotent -i mai s'havia atrevit a 
posar-se en mans d'un professional per mirar de solu-
cionar-ho-, o bé era un homosexual reprimit. Havia de 
ser una de les dues coses,  n'estava segura. Però fos 
com fos, el cas és que a ella ja li anava bé allò de fer 
el paperot i anar de tant en tant a algun que altre dinar 
amb empresaris  del  sector o  amb els  companys del 
club de golf. 

De  vegades  se  li  dibuixava  un  somriure  in-
conscient al recordar els arguments que va utilitzar en 
el seu dia per convèncer a l'Emili de què podia viure 
perfectament sense sexe: 'Des que vaig tallar amb el 
meu xicot no he tornat a fer res'; 'a la vida hi ha mil 
coses més importants que el sexe'; 'l'espiritualitat que 
em transmet el ioga em permet controlar perfectament 
els meus instints més primaris'...  Però la realitat era 
que els seus instints més primaris les tenien a ella i a 
la seva espiritualitat completament dominades, i que 
ni  tan sols  un cinturó de castedat  de titani  l'hagués 
impedit gaudir d'allò pel que creia haver nascut. I qui 
millor sabia això era el seu entrenador personal, amb 
el  qual  duia  a  terme gairebé  una  tercera  part  de  la 
seixantena  de  relacions  sexuals  que  mantenia  men-

                                             72



sualment  de  mitjana.  Fins  i  tot  en Moragues,  acos-
tumat al veure de tot, es va ruboritzar al veure alguna 
de  les  pràctiques  que  duien  a  terme al  gimnàs  que 
s'havia muntat al pis de dalt del seu espectacular dú-
plex. A cada màquina hi podien fer infinitat de coses 
diferents, però la que més utilitzaven era, sens dubte, 
la  de  Pilates.  Era  un espectacle  veure'ls  fer  la  seva 
particular gimnàstica al damunt d'aquella andròmina 
plena de cables, politges i llocs d'on aferrar-se. 

Veritablement,  no  podia  estar  més  encantada 
amb el personal trainer que li havia adjudicat l'Emili, 
perquè tot  i  que físicament podia semblar ben poca 
cosa  i  que  era  més  aviat  lletget,  el  cert  és  que 
dominava amb una gran mestria l'únic múscul que li 
importava a la seva deixebla predilecta. A més, tot i 
que després de les interminables sessions de luxúria 
desenfrenada no els quedaven forces per fer cap altre 
tipus d'exercici, el cos de la Clàudia semblava cada 
dia que passava més a prop de la perfecció.

- Sabies que amb cada polvo es poden cremar 
fins  a  quatre-centes  calories?  -va  dir  en  Marc,  que 
havia aconseguit  connectar el  seu portàtil  a Internet 
després de trampejar una estona-. Fixa't, aquí ho diu... 
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- Mira què bé, aquesta nit ja podré dormir tran-
quil·la -va respondre la Marta sense fer-li massa cas.

-  Bé,  dormiràs  o...  O no dormiràs,  perquè et 
recordo que tu i jo tenim...

- No, tu i jo no tenim res de res -va interrom-
pre'l la noia, rient-. El que tu tens són uns pensaments 
molt bruts, això és el que tens; però et recordo que vas 
a conèixer als teus futurs sogres, així que aquesta nit 
hauràs de fer bondat i  estar-te quietet,  oi  que m'en-
tens?

- Escolta, que jo puc ser més silenciós que una 
ombra, eh?

- Doncs a veure si és veritat i et calles una es-
tona,  que  ara  m'agradaria  aprofitar  per  dormir  una 
miqueta -va sentenciar la Marta amb un mig somriure, 
mentre inclinava el seu seient cap enrere-. I ara no et 
quedis tu també adormit, eh? Que encara arrencaran i 
estarem aquí com dues soques.

- Però, i l'helicòpter? No em diràs que no ho 
podrem provar; ara que ja sabem la teoria...

-  Mira  maco,  per  mi  ja  et  pots  anar  donant 
copets al pit, perquè t'asseguro que tu avui no veuràs 
cap més helicòpter, m'has entès? I ara deixa'm dormir, 
que aquesta nit no he descansat gens, ok? Ja em des-
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pertaràs...

Uns vint minuts després de la darrera polèmica, 
l'aparició d'un convidat sorpresa va tornar a provocar 
turbulències dins el monovolum.

- Vols fer el favor de no cridar? -li va demanar 
en Ferran a la seva dona-. Com et senti la Mar sí que 
l'haurem feta bona...

- Però no deies que la nena no sent res?
- Que parlis més fluix, collons...
- És que és tan bufó... Mira-te'l, pobret, si no 

sap cap a on anar.
- Doncs ara li passo la direcció de la gossera, 

però tu fes  el  favor de dissimular una miqueta,  per 
Déu, que et veurà la nena.

-  I  per  què  no  ens  el  podem  quedar?  Si  el 
cridem segur que ve, pobrissó... A la casa hi estaria 
tan bé... I a més ens la vigilaria.

-  Però què ens  ha  de  vigilar  aquest  cony de 
gos? Si us plau, però si un gat una mica gros se'l men-
ja amb patates.

- Però tu no tens sentiments, o què passa? És 
que no et fa llàstima?  I tu Victòria, què en penses?

- Deixa a ma mare, que a la casa de la mun-
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tanya no hi té res a pelar.
En altres circumstàncies, la Victòria no hagués 

tolerat un comentari com aquell; però feia una estona 
que estava centrada en un assumpte que la tenia d'allò 
més capficada, així que va preferir no contestar.

- A més, a on dimonis el ficaríem, m'ho pots 
dir? El maleter està ple a vessar, i dins el meu cotxe 
no hi  entra un gos pollós com aquest  ni  en broma, 
vaja!

- Així que t'importa més la tapisseria del teu 
cotxe que un pobre animal abandonat, oi? 

- Per descomptat que sí. Però saps per què està 
aquí, aquest gos, eh? Vols que t'ho digui? Aquest gos 
està aquí per culpa de la merda de polítics que votes. 
Que  voteu...  Ja  t'asseguro  que  si  jo  fos  president, 
aquest gos no estaria aquí; perquè entre d'altres coses, 
hi hauria una llei que no permetria vendre gossos a les 
botigues fins que les gosseres deixessin de tenir over-
booking...  Ooh, quina mesura tan escabellada, oi que 
sí? Quines idees tan dolentes té en Ferran... Ooh, què 
radical que és en...

- Mira, quan et dic que ets un radical no és per 
idees com aquesta, ja ho saps. Evidentment, això que 
has dit  em sembla lògic.  Quan et dic radical és per 
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coses com... Com ficar les animalades que hi fiques 
dins el sobre de votar, per exemple; o per la teva gran 
idea  de  construir  presons  al  costat  de  les  centrals 
eòliques...

- No no, no t'equivoquis. Jo no he dit mai que 
s'hagin de construir presons al costat de les centrals. 
Això seria una despesa innecessària.  Jo el  que pro-
poso és instal·lar uns quants aerogeneradors especials 
al costat de cada presó, que és molt diferent; i quan no 
faci vent...

-  És clar,  quan no faci  vent,  agafem les per-
sones  i  les  posem a  fer  d'animals  de  càrrega.  Molt 
bonic...  Ah,  i  tranquil  que el  gos ja ha marxat,  eh? 
Així que no cal que pateixis que ja no ens el podem 
quedar.

- Doncs mira què bé; però això que dius dels 
presos... És que encara no m'entra al cap com pot ser 
que trobis  malament  el  fet  d'utilitzar  l'escòria  de  la 
societat  -aquella  gentussa que roba,  mata,  viola,  et-
cètera-  per  una  cosa  tan  bàsica  com  és  produir 
energia. I si no, doncs a fer carreteres, o túnels o el 
que faci falta. Però com s'entén que aquests fills de 
mala mare treballin menys que tu i jo, eh? Com m'ho 
expliques, això? És que no et puc entendre, t'ho juro... 
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Així va el país, amb gent com tu, més papista que el 
Papa i que de tan demòcrata, es passa. La democràcia 
segurament és el sistema menys dolent, però té moltes 
esquerdes  que  s'han  de  tapar...  Jo  només  dic  que 
menys teles  i  menys gimnasos a les  presons,  i  més 
treballar, collons. Mira, m'ha sortit un rodolí. 

- Clar, lligats amb una corda i donant voltes a 
un molí de vent, oi? 

-  Amb una corda no,  dona,  que es pot  tallar 
molt fàcilment; amb una cadena ben gruixuda, per si 
de cas... I mira, més val que ho deixem estar, perquè 
sé que d'aquesta conversa no en traurem res de bo, 
així que...

- Així que Ferran for president. Aquesta seria 
la solució per tots els problemes del país, oi?

-  Exacte.  M'agrada  la  idea.  I  tu  de  primera 
dama,  eh?  I  ma  mare...  A  veure,  quina  conselleria 
vols, mama? -va preguntar-li a la Victòria, que por-
tava una estona sense badar boca.

- Si ho fessis bé, jo em conformaria amb ser la 
mare  del  president  -va  respondre  ella  per  sortir  del 
pas.

-  Una  resposta  molt  diplomàtica,  sí  senyora. 
Però jo crec que podries ser una perfecta ambaixadora 
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d'algun país mooolt llunyà. Ja m'ho rumiaré...
 Dissimuladament, la Victòria analitzava cada 

detall del cotxe del costat. Com que no volia que el 
seu fill sospités, de tant en tant mirava ET durant uns 
segons  o  feia  algun  comentari  fútil  sobre  les  man-
donguilles que prepararia l'endemà o sobre la primera 
cosa  que  se  li  passés  pel  cap,  per  després  tornar  a 
analitzar-lo amb l'esperit d'un policia científic com els 
que sortien en aquelles sèries de televisió que tant li 
agradaven. 'Aquest vell no és aigua clara' -pensava-.

No  podia  deixar  de  mirar  la  gran  bossa 
d'escombraries que duia als seients del darrere; 'què hi 
portarà allà dins?' -es preguntava-. El cas és que, des-
prés de conjecturar llarga estona sobre l'hipotètic con-
tingut d'aquella bossa, havia conclòs que es tractava 
indiscutiblement d'un cos humà esquarterat. 'Deu del 
cel!'  -va  pensar,  mentre  es  mossegava  els  llavis  i 
estrenyia les  mans contra el pit-.  N'estava  comple-
tament convençuda, i ara fins i tot es veia amb cor de 
distingir amb claredat un tros de braç que podia en-
treveure per un tallet que se li havia fet a la bossa. 

Encara  no volia  dir  res,  perquè sabia  que en 
Ferran  la  prendria  per  boja.  Però  tenia  totes  les 
temporades en DVD de  S'ha escrit un crim  -la seva 
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sèrie  de  capçalera-,  Mentes  Criminales  i  CSI,  entre 
d'altres, i si alguna cosa havia après era que fins i tot 
la  persona  menys  sospitosa  pot  ser  l'assassí.  Altra-
ment, les  evidències  no  s'acabaven  allà,  ja  que  va 
descobrir  unes petites taques de sang a la  porta del 
maleter,  lligat  de  qualsevol  manera  per  evitar  que 
s'obrís.  'Què  hi  amagava  allà  dins?'  o,  més  ben  dit 
'Quants  cossos  esquarterats  de  jovenetes  innocents 
que tornaven de la discoteca hi portava allà dins?' -va 
pensar mentre mirava amb odi i repulsió com dormia 
aquell monstre aparentment inofensiu.

Ara, la màxima preocupació de la Victòria era 
la possibilitat que la situació del trànsit es restablís i 
que aquells  horribles  crims quedessin impunes,  així 
que havia d'actuar amb diligència. La seva ment -molt 
ràpida quan volia- no va trigar gaire en traçar una es-
tratègia d'actuació. Abans de res, necessitava proves...

- Raquel filla, em pots deixar la càmera de fo-
tos? -va preguntar,  intentant que l'excitació del mo-
ment no la delatés.

- Sí iaia, un segon -va contestar ella, sorpresa-. 
Ja te'n recordaràs de com va? 

- Crec que sí... Però si veig que no me'n surto, 
ja t'avisaré reina; gràcies.
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- D'això se'n diu amor a primera vista, eh? Tant 
t'ha  agradat,  que  vas  a  fer-li  una  foto  i  tot?  -va 
preguntar  en  Ferran,  sorneguer-.  Ja  he  vist  que  te'l 
miraves molt, al iaio dormilega... I què en faràs de la 
foto, un pòster per penjar-te'l a l'habitació?

- No vaig a fer cap foto, tros de quòniam! No-
més vull  mirar  les  vostres fotos a la  pantalleta,  per 
passar l'estona...  Tot i  que si m'anessis a buscar els 
estris de fer ganxet em faries un favor, eh fill?

- Està bé, ja vaig. A quina bossa estan, a la teva 
aquella de ratlles?

- Ehmm... No, al final ho he posat al meu ne-
cesser, crec.

La Victòria sabia perfectament que no hi eren 
allà, però necessitava tenir distret al seu fill el màxim 
de temps possible. Aleshores, mentre en Ferran cer-
cava inútilment el necesser, va engegar la càmera i va 
col·locar el dit  sobre la rodeta platejada, alhora que 
intentava recordar com s'ho va manegar per fer les fo-
tos  en  el  seu  darrer  viatge  amb l'AVADMI (Asso-
ciació de Vídues Alleujades per la Defunció dels seus 
Marits Impresentables). Però amb l'estrès de la situa-
ció,  va  acabar  tocant  un  botó  que  possiblement  no 
hauria d'haver tocat i  va anar a petar a un menú de 
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configuració ple d'opcions estranyíssimeses per ella. 
Després de toquejar tots els botons sense solta ni vol-
ta, la pantalleta va canviar de cop i es va omplir d'una 
mena de requadres amb dibuixets a l'interior -un d'una 
muntanya amb un arbre al costat, la cara d'una noia 
somrient,  un  altre  d'un  gos,  etc.-,  i  tampoc  llavors 
trobava la manera de sortir  d'allà.  Però de sobte,  la 
veu aspra d'en Ferran va fer que gairebé li saltés la 
càmera de les mans.

- Aquí no hi ha res de ganxet!... Vols dir que 
no estarà a la bossa aquesta blava de ratlles?

- No fill, al final crec que ho he posat a... A una 
bosseta verda, petita... Sí, busca-la que ha d'estar per 
allà. Gràcies rei...

I mentre en Ferran buscava una bosseta verda, 
petita i inexistent, la Victòria va aconseguir fer sortir 
l'objectiu de la càmera i que per la pantalleta es veiés 
el que s'havia de veure. Llavors, amb total discreció, 
va apuntar cap a en Nicolau i -després de moure en-
davant 'la palanqueta aquella que feia que les coses es 
veiessin més grans'- va prémer el disparador amb de-
cisió; però al fer-ho, un inesperat soroll sortit dels bu-
dells d'aquella màquina diabòlica, la va delatar.

- Es pot saber què fas, mama? No has dit que 
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no volies fer cap foto?
- No, si no n'he feta cap, de foto... 
- Va mama si us plau, que no em llepo el dit! 

-va dir-li en Ferran després d'obrir la porta dreta del 
darrere.

- Que et dic que no, fill.
- Au va, no diguis tonteries! I per què has posat 

que faci el aquest soroll ridícul quan dispara? Això no 
és una  reflex, i no té perquè fer cap soroll de res. A 
més, gasta bateria. Va, dóna-me-la.

- Però si jo no he... És que tampoc sé molt bé el 
que  he  tocat;  però  és  igual,  tranquil  que  ara  ja 
m'apanyo jo soleta.

- Tu no volies veure les fotos que tenim a la cà-
mera? Doncs deixa-me-la un moment, que te la poso 
perquè les puguis veure.

- És igual fill, no et preocupis; acaba de buscar-
me allò del ganxet, millor.

- No, dóna-me-la un segon, collons, que no vull 
que  me  la  desconfiguris  tota.  Jo  te  la  preparo  i  tu 
només li hauràs de donar a la fletxeta per passar les 
fotos.

- Que no fill, tranquil, tu millor busca'm allò.
- Mira, aquí fora fa molta calor i  vull anar a 
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seure, així que dóna'm la càmera d'una santa vegada, 
per favor!

Davant la insistència del seu fill, la Victòria es 
va veure obligada a cedir. A penes quinze segons més 
tard, en Ferran tenia ja l'aparell preparat per entregar-
li de nou a sa mare; però abans volia esborrar la foto 
que acabava de fer.

- Li has fet una foto al vell! 
- Qui, jo? I ara!...
- A no, i això què és? -va exclamar en Ferran, 

mentre li mostrava la pantalla de la càmera.
- Ai, doncs... Mira que jo no... Ah, ja ho tinc! 

Això és que s'ha disparat sola quan s'ha sentit el 'xic-
xic' aquell, saps el que et vull dir?

- Va mama, per favor, com vols que s'hagi dis-
parat  sola? El  'xic-xic'  ha sonat  quan has apretat  el 
botó, perquè deus haver entrat a algun menú i hauràs 
tocat el que no havies de tocar.

- Això que em dius... No sé fill, no t'entenc de 
res; és com si em parlessis en japonès, la veritat.

Acte seguit, en Ferran va tancar la porta de sa 
mare i  després la del maleter,  per posteriorment as-
seure's  de  nou al  costat  de  la  seva  dona,  que  con-
templava l'espectacle en silenci.
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- A veure mama... M'entens perfectament, que 
et conec com si t'hagués parit! Digue'm per què volies 
una foto d'aquell home, va, que em fas més por que 
una pedregada.

- Jo? Pobra de mi... Jo no vull cap foto de nin-
gú; et dic que s'ha disparat sola...

- D'acord, jura-m'ho! -va exigir-li en Ferran.
- Jo no juro!
- Sí que jures, quan t'interessa... Bé, doncs pro-

met-m'ho!
- Que no tinc perquè prometre res! Serà possi-

ble...
- Mama, no pararé fins que em diguis la veri-

tat... Però si no passa res; digues que t'ha agradat el 
iaio aquest i ja està! Tampoc te n'has d'avergonyir...

- Però com vols que m'agradi aquest pagesot de 
noranta anys? Un respecte, eh nen? No li he fet pas la 
foto perquè m'agradi...

- Veus?! M'ho acabes de reconèixer: 'No li he 
fet la foto perquè m'agradi'; això vol dir que li has fet 
la foto per alguna cosa, sí o sí?

- No senyor, això vol dir que...
-  Que  res  mama  -va  interrompre-la  de  nou-; 

que li has fet i punt, collons!
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- Ei, el volum -els va recordar la Raquel perquè 
abaixessin el to de veu.

- Sí sí...  Bé, doncs com resulta que no volies 
fer cap foto i que la càmera s'ha disparat per art de 
màgia, suposo que no hi ha problema si l'esborro, oi 
que no?... A veure: Delete - Okey - Ar yu sur yu guant  
tu delet dis imach? - Yes...

- No, espera! -va dir la Victòria, estirant el braç 
esquerre cap endavant-. Està bé, sí que li he fet la fo-
to... Però no perquè m'agradés, sinó perquè... Perquè... 
Perquè és un psicòpata!

- Si us plau iaia, no cridis que espantaràs a la 
nena! -va ordenar-li la seva nora.

- Sí nena, perdona, és que estic molt nerviosa... 
Mireu,  porta  una  morta  al  darrere  -va  mussitar  la 
Victòria.

En Ferran, que tenia el cap recolzat contra el 
volant, no sabia si riure o plorar.

- Ara sí que m'has matat... Però mama, et tro-
bes bé? Què...? Què estàs dient?

- Que sí coi! Mira la bossa que porta al darrere, 
si no em creus; eh? No veus que hi surt el braç d'una 
noia? Eh, ho veus o no ho veus?!

- És dissabte; no serà un braç de gitano? -va dir 
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en Ferran sarcàsticament, mentre s'estirava per veure 
la famosa bossa-. Ahà... Déu meu, una bossa d'escom-
braries plena de coses! Això és gravíssim! 

- Deixa d'enfotre-te'n i mira... Ho veus o no ho 
veus?! 

-  Sí  sí,  tenies raó...  I  dius que és un braç de 
noia, oi?... Escolta, i ja posats, no podries determinar 
l'edat de la víctima? És més, podries aprofitar la teva 
visió  làser i  anar fent  l'autòpsia mentre jo truco als 
mossos, i així els estalvies feina; què et sembla?

- Ferran, no em prenguis per boja!
- No, si no et prenc per boja, sinó per tafanera, 

que  és  el  que ets...  I  m'acusaves  a  mi,  té  gràcia  la 
cosa... Per culpa de gent com tu estem aquí aturats des 
de fa més d'una hora, que ho sàpigues!

-  Escolta,  això  no  és  perquè  t'ho  prenguis  a 
broma. Fixa't en el que es veu per aquell tallet de la 
bossa, t'ho demano per favor... Ho has de veure igual 
que jo...

- Sí, ara que ho dius... Mira, et diré què és el 
que veig: A la dreta veig a un pobre iaio narcolèptic 
que no s'aguanta ni els pets; i si giro una mica més el 
cap, veig a la dona més xafardera del planeta terra. He 
de veure alguna cosa més?
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- Raquel, filla, tu ho veus, oi?
- Mira Victòria, per molt que m'hi esforço, no 

sóc capaç de veure cap cosa estranya... I allò que es 
veu pel  forat...  No ho sé,  és  quelcom de color  així 
com marró claret,  sembla;  però no m'atreviria  a  dir 
què pot ser, la veritat...

- Mama, no insisteixis perquè estàs fent el ri-
dícul, fes-me cas.

- Molt bé, i la sang del maleter?
- Et refereixes a aquelles taques de pintura? Per 

favor! -va dir en Ferran, rient exageradament-. I has 
vist  l'antena,  què  punxeguda?  Podria  ser  l'arma  del 
crim...  Mira, no sé si aquest matí t'has equivocat de 
pastilla o què, però et demanaria que deixessis d'es-
calfar-me el cap amb tonteries,  que prou maldecaps 
tinc ja... I a veure què dius, que tens la nena al costat, 
eh?

En Joan Josep i la Jennifer contemplaven dis-
simuladament la discussió, i -gairebé sense moure els 
llavis- anaven comentant la jugada.

- Aquest tio ha de ser hiperactiu per nassos -va 
comentar ella-. Ara surt, ara entra, ara es gira, ara se'n 
va, ara torna, ara es baralla... Estic cansada només de 
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veure'l.
- És possible...  I deu estar emprenyat, perquè 

porta una cara de mala llet...
- Sí noi, fa por i tot... I què deu passar, que no 

paren de mirar el cotxe aquell?
- Sí, és veritat -va afirmar en Joan Josep, pen-

sarós-. Igual van junts, perquè fixa't que al darrera hi 
va una dona gran amb la neta i, en canvi, aquell home 
va sol...  Ei, un moment! Se m'acaba d'acudir un joc 
molt  divertit:  Vosaltres  sabeu  com es  diu  el  cotxe 
d'aquell avi? Tu ho saps Vivian?

Però només sentir la paraula 'joc', els ulls de la 
Vivian  es  van  tancar  de  manera  instintiva.  No  su-
portava els jocs ridículs que s'inventava el marit de sa 
mare, i  menys encara quan no havien passat ni deu 
minuts des que havien acabat de jugar al darrer, con-
sistent  en encadenar  paraules utilitzant la  penúltima 
síl·laba del mot anterior.

- Ei trapella, no m'enganyis, que fa cinc segons 
tenies els ulls oberts com taronges! -va dir-li en Joan 
Josep-. Què passa, que no vols que et clavi una altra 
panadera? 

- Vivian filla, va, que aquest cop l'hem de gua-
nyar -va dir-li la Jennifer mentre, girada, li movia la 
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cama amb la seva mà esquerra perquè obrís els ulls-.
- Està bé, està bé... -va respondre la noia amb 

un somriure del tot forçat.
- Us preguntava el nom d'aquell cotxe, perquè 

és d'allò més curiós: Es diu Seat 131 Supermirafiori. 
Supermirafiori;  original,  oi?  Doncs  mireu,  podríem 
jugar a fer una història entre els tres, així ningú gua-
nya ni perd; una història divertida en la què el pro-
tagonista fos un mafiós molt graponer que es digués... 
Paolo Supermirafiori, eh? Us sembla bé?

- Sí, però una cosa: Què vol dir 'graponer'? -va 
preguntar la Jennifer.

- És com ara dir 'matusser',  o 'barroer',  m'en-
tens?

- Ah, molt bé; t'hi apuntes, oi Vivian?
- Sí és clar -va contestar la noia-, quin remei 

-va pensar-.
- Molt bé, ja veureu què bé ens ho passarem. 

Podríem  fer  una  frase  cadascú,  així  serà  tot  més 
dinàmic i divertit, d'acord? Va, començo jo mateix... 
A veure...  Aquell dilluns fred i humit, en Paolo Su-
permirafiori  tenia  una  cita  amb  el  seu  germà,  en 
Carlo. Va Jennifer, et toca.

-  Sí,  vaig...  En  Carlo  l'havia  citat  per  parlar 
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d'un assumpte secret molt important i arriscat. 
- Ui ui ui, això es posa interessant... -va dir en 

Joan Josep-. Vinga Vivian, ara tu.
- Ehm... Eren bessons -va deixar caure amb una 

evident desgana.
-  Ja  està?  -va  preguntar  en  Joan  Josep-.  Bé, 

molt  bé,  segueixo:  Tothom  els  coneixia  com  'els 
bessons de la pizza', i precisament s'havien citat a una 
pizzeria de Nàpols,  la  ciutat a on vivien i  a on co-
metien la majoria de les seves malifetes.

-  En Paolo va demanar-se una pizza  Amatri-
ciana -la seva preferida- i en Carlo una Diavolo amb 
extra de mozzarella -va dir la Jennifer abans de mirar 
la seva filla, que seria la següent en parlar.

- Estaven molt bones.
- Caram tu, quines frases més llargues que fas; 

et quedaràs sense saliva -va comentar-li en Joan Jo-
sep, rient-... Efectivament, estaven tan bones que no 
van poder parlar de l'assumpte en qüestió fins que se 
les van acabar.

- Llavors, mentre es prenien uns capuccinos, en 
Paolo va dir-li a en Carlo que havia arribat l'hora de 
passar a l'acció -va dir la Jennifer amb entusiasme.

Però mentre la Vivian pensava alguna frase per 
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sortir del pas, en Joan Josep va sortir del cotxe a tota 
velocitat, alhora que exclamava 'Mare meva, s'ha ma-
tat!'

Feia uns minuts que els francesos, després de 
tanta estona enllaunats, havien decidit sortir a estirar 
les cames. Un d'ells se'n va anar a sota d'un arbre del 
costat  de  la  carretera,  i  els  altres  quatre  també van 
saltar la tanca de protecció per posar-se a jugar amb 
una pilota de rugbi.

La Clàudia,  que els  tenia a uns escassos deu 
metres,  li  estava fent  un estricte  marcatge  visual  al 
que s'assemblava a l'Ethan Hawke de jove. Era guapo 
i ho sabia perfectament. A més, després d'uns minuts 
fent-se passades amb els companys, va decidir treure's 
la samarreta, deixant al descobert un atlètic tors amb 
forma de 'V' i aconseguint que la libido de la Clàudia 
es disparés fins a nivells perillosos. I per més inri, de 
tant en tant  li  dedicava una miradeta fugaç, fet  que 
provocava que l'opció de sortir  del cotxe i  violar-lo 
allà enmig anés agafant cada cop més força. 

- Mira que és bèstia aquest esport -va comentar 
l'Emili.

Però els intensos fogots que recorrien el cos de 
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la Clàudia de cap a peus, van fer que no es veiés amb 
cor de deixar escapar res més que un testimonial 'sí', 
per tal que el seu marit no li notés res estrany a la veu.

Instants  després,  l'Ethan  va  abandonar  un 
moment als seus companys per dirigir-se cap al seu 
cotxe, però no sense abans mirar de nou als ulls d'a-
quella rossa que feia una estona els havia posat a tots 
nerviosos amb els seus moviments insinuants. Un cop 
oberta  la  porta  del  copilot,  es  va  enfilar  per  tal 
d'intentar agafar quelcom d'una de les bosses d'esport 
que  portaven  lligades  a  l'atapeït  sostre  del  vehicle. 
Però al comprovar que li era del tot impossible obrir-
la,  va creure necessari  desenganxar una de les  tires 
elàstiques que feien que tot aquell equipatge quedés 
ben  subjecte.  Després  de  pensar  quina  seria  millor 
treure primer per tal que no es desmanegués tot, va 
agafar el ganxo d'una d'elles amb decisió i el va treure 
de la barra a on anava aferrada; però al fer-ho, una 
petita bossa va desprendre's de dalt de tot de la pila, 
obligant-lo a estirar-se per evitar que caigués a terra.

Amb cada moviment que realitzava, la tensió 
de  tots  i  cadascun dels  músculs  del  seu cos  lluent, 
feien que la Clàudia estigués igual de tensionada. Feia 
mesos que buscava l'escultura més adient pel rebedor 
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de la masia de l'Empordà, però fins aquell moment, 
cap l'havia arribat a fer sentir un desig tan irrefrenable 
de posseir-la com l'escultural cos d'aquell jove.

Tot i els seus esforços, semblava que no aca-
bava de sortir-se'n amb una de les gomes -que estava 
mal  enganxada-,  així  que  va  haver  de  fer  mala-
barismes per intentar-la deslligar de l'altra banda; però 
la  tensió  excessiva  amb  la  qual  estava  aferrada  li 
estava dificultant  la  maniobra en gran mesura.  Ale-
shores,  mentre  la  Clàudia  es  desfeia  contemplant 
aquells bíceps, tríceps i dorsals tensionats a més no 
poder, el ganxo de  l'extrem oposat va deixar-se anar 
inesperadament,  impactant  amb  una  violència  inu-
sitada contra el nas del pobre noi, que va perdre l'e-
quilibri i va acabar caient a terra de manera molt apa-
ratosa.

Sense pensar-s'ho dues vegades, la Clàudia va 
sortir disparada cap a on jeia semi-inconscient el seu 
Ethan; tant que va ser la primera en arribar, abans fins 
i tot que els seus propis companys i que en Joan Jo-
sep, que havia reaccionat ràpidament al veure com el 
noi es desplomava després de l'impacte. Sense perdre 
ni un segon, va agenollar-se al seu costat i -tot i que 
va  veure  perfectament  que  tenia  els  ulls  una  mica 
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oberts i que estava del tot conscient-, va fer servir la 
seva  melena  com  a  cortina  per  impedir  que  ningú 
pogués veure com li introduïa la llengua fins gairebé 
tocar-li  la  campaneta.  Ho  va  fer  una  vegada  i  una 
altra, simulant un boca a boca que era de tot menys 
necessari. Però les mirades dels companys no anaven 
ni  molt  menys dirigides  cap al  seu amic,  sinó  més 
aviat  cap  al  mig  pam  de  tanga  de  color  rosa  que 
sobresortia dels texans de la Clàudia. 

En aquells  moments,  l'Emili  estava patint  un 
atac  de  magnitud  dotze  a  l'escala  de  Richter de  la 
gelosia. No podia suportar veure a tots aquells homes 
bavejant  mentre  la  seva  dona  li  menjava  apas-
sionadament els morros a un noi molt més atractiu i 
jove que ell, i per això mateix va dirigir-se ràpidament 
a buscar l'ampolla d'aigua de litre i mig que duien al 
cotxe.

- Vinga, ja n'hi ha prou! -va cridar mentre bui-
dava el contingut de la mateixa a la cara del noi, que 
va  passar  de  l'èxtasi  total  a  emetre  un  renec  inin-
tel·ligible en la seva llengua materna-. Veus? Ja s'ha 
recuperat; oi que sí noi? Doncs va vida, anem cap a 
dins, que fa molta calor.
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Quan les aigües van tornar al seu curs, en Fer-
ran va  agafar  el  mòbil  i  se'n  va  anar  més  enllà  de 
l'asfalt,  tractant d'aconseguir almenys una ratlleta de 
cobertura.  No havia  volgut  dir  res  abans  perquè no 
volia que corregués el pànic en el si de l'equip, però el 
fet era que quedava poc més de mitja hora perquè co-
mencés la partida i -encara que es trobaven a uns deu 
quilòmetres de la urbanització- tot semblava indicar 
que els seus companys haurien de lluitar sense ell.

Després  d'uns  minuts  caminant  amb  la  vista 
fixada en el telèfon, l'indicador de cobertura va donar 
unes lleus senyals de vida. Sense perdre ni un segon, 
va trucar al segon home amb més pes específic a dins 
dels Dark Shooters, en Daniel Vendrell 
-àlies Dog-.

- Bon dia F 17, canvi -va dir en Daniel només 
despenjar el telèfon.

- Dog, em reps? Canvi.
- Correcte F 17, però amb dificultats, canvi.
- Incident a l'autovia, potser no arribi a temps, 

canvi.
- Repeteix F 17, no et sento bé, canvi.
- Dog, no et rebo; vaig a variar la posició... Em 

sents, ara? Canvi.
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- Repeteix, canvi.
- Ara? Canvi.
- F 17, no et sento; tu em sents a mi? Canvi.
- Què?... I ara? Canvi.
- Pots repetir? Canvi.
- Ara tampoc? Canvi.
- Ei, ara sí! No et moguis, canvi.
- Problema a l'autovia, potser no arribi a temps, 

canvi.
- No fotis!... Canvi.
- T'envio tàctica alternativa per SMS, d'acord? 

Canvi.
- Tàctica què? Repeteix, canvi.
- T'envio tàctica alternativa, t'envio tàctica al-

ternativa, t'envio tàctica alternativa, canvi -va dir en 
Ferran mentre es movia per obtenir una millor senyal.

- Ah, ok, l'espero; però intenta arribar com si-
gui F 17, canvi.

- Com dius? Repeteix Dog.
- Que intentis arribar, que intentis arribar, que 

intentis arribar, que intentis...
- Ah, ok Dog, el problema és que no depèn de 

mi... Sort i a per ells! Canvi i tallo.
- Què? Quins aparells? Canvi.
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Donat que portava ja una bona estona a fora, en 
Ferran va  decidir  tornar  cap al  cotxe  per  acabar de 
madurar l'estratègia i poder escriure el missatge amb 
més tranquil·litat. Abans d'arribar-hi es va creuar amb 
en Joan Josep, que tot just acabava de fer-li un mini-
chequeig  al  francès  i  de  netejar-li  les  ferides  que 
s'havia fet al nas i al canell.

- Com ha anat, doctor meu? S'ha fet molt mal? 
-va preguntar-li la Jennifer.

- No, què va. Tenia dolor a les costelles, però 
no té res trencat; només li he embenat el canell i li he 
curat la ferida del nas... Ara, que si li arriba a pegar a 
un ull, se'l buida; encara ha estat de sort -va respondre 
en Joan Josep.

- Et trobes bé Joan? Fas cara d'espantat. 
- Espantat, jo? No, i ara... El que passa és que... 

Que crec que marxaré un momentet,  perquè suposo 
que els nervis... Bé, que vaig a fer un riu i ara mateix 
torno, d'acord? -va dir en veu baixa, un xic avergo-
nyit.

- Ves-hi vida, no passa res... Mira, potser po-
dries  anar  al  darrere  d'aquells  arbres,  no?  Aquells 
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d'allà, dic...
Un cop que en Joan Josep se'n va anar a aten-

dre  les  seves  necessitats  fisiològiques,  la  Vivian va 
entrar  en escena amb un comentari  que sa mare va 
trobar del tot fora de lloc.

- Això no són els nervis,  sinó la pròstata -va 
deixar anar amb un cert aire de befa.

-  Escolta Vivian,  per dir  segons què,  podries 
quedar-te calladeta, no creus?

- És veritat mama, és un home gran... Si sembla 
el teu pare, en comptes del teu marit.

- Doncs ves per on, resulta que és el meu marit 
i que me l'estimo. I t'agradi o no, ara és el teu pare -o 
almenys  intenta  ser-ho-  i  també  t'estima  moltíssim, 
així que t'agrairia que li posessis les coses més fàcils 
del què li estàs posant, d'acord? -va exigir-li la Jenni-
fer, que s'havia girat per parlar cara a cara amb la seva 
filla.

- És que no aguanto aquests jocs que s'inventa 
mama, són patètics! Podries dir-li que...

-  I  tu  podries  ser  menys  egoista  i  posar  una 
miqueta de la teva part -va dir-li sa mare, interrom-
pent-la-. Perquè si vols podria recordar-te la vida que 
portàvem abans de coneixe'l, eh? O és que ja no te'n 
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recordes? 
- Ni que ara fóssim rics...
- Doncs no, no som rics... Entre d'altres coses, 

perquè bona part del sou que guanya en Joan Josep se 
l'ha de passar a la pècora de la seva ex-dona... Però 
em sembla que no podràs dir que et falti de res, o sí? I 
t'he de recordar a on anem ara? O també em diràs que 
no t'agrada això d'anar a passar el cap de setmana a un 
hotel amb piscina climatitzada, eh? O tenir el teu mò-
bil; poder anar a la perruqueria a fer-te el que vulguis; 
anar a l'acadèmia de dansa...

La Jennifer  era  del  tot  conscient  que la  seva 
vida hagués estat molt diferent de no haver conegut a 
en Joan Josep. De ben segur hagués estat molt més 
dura i trista; perquè si bé era cert que els separaven 
gairebé vint anys, l'esperit  vitalista d'ell,  unit al seu 
anhel de fer-la feliç, aconseguien que se sentís com 
una  espècie  de  Vivian  Ward  -la  prostituta  que  in-
terpretava Julia Roberts a Pretty Woman, la seva pel-
lícula  preferida-.  I  per  si  això no fos  suficient,  dos 
bitllets per volar cap a Los Angeles en primera classe 
van acabar de col·locar a en Joan Josep en el lloc del 
seu cor que fins llavors havia ocupat en Richard Gere.

En qüestió de mesos i sense saber ben bé com 
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ni  perquè,  havia  passat  de  ser  la  noia  que  anava  a 
fregar-li la consulta dos cops per setmana, a estudiar 
per ser auxiliar de dentista i anar del seu braç mentre 
passejaven per  Beverly Hills.  I  el  cas és que tot  va 
començar com acostumen a començar les grans histò-
ries:  De  casualitat.  Perquè  va  ser  excepcionalment 
casual que ambdós es trobessin aquell matí en aquell 
bar de sota de la consulta al que cap d'ells hi anava 
habitualment.  Fins  aleshores,  el  màxim  temps  que 
havien parlat havia estat per dir-se algun cordial però 
tímid  'bon  dia'  o  'adéu';  però  asseguts  a  la  barra 
d'aquell bar mentre assaborien uns cafès, alguna força 
estranya els va fer connectar. Van xerrar de tot una 
mica i -després d'assabentar-se de per què la filla de la 
Jennifer  es  deia Vivian- en Joan Josep es va veure 
estranyament obligat a fingir que, efectivament, havia 
vist  Pretty Woman. Aquella mateixa tarda  l'home es 
va  recórrer  mig  barri  cercant  un  videoclub  a  on 
lloguessin la pel·lícula preferida d'aquella noia que li 
havia robat el cor; però després d'uns quants intents 
sense èxit, va acabar comprant-se-la per nou euros a 
la secció de 'clàssics moderns' d'uns grans magatzems.

Tot anava molt de pressa. Una setmana i mitja 
després  d'aquella  trobada  inesperada,  compartien  el 
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primer  dinar;  quatre  dies  després,  el  segon.  Van 
passar els mesos següents dinant plegats dos cops per 
setmana, i la Jennifer -que quan estava amb ell tenia 
unes sensacions com no havia tingut mai- va comen-
çar a preguntar-se a on la portaria tot allò... 

-  Com?!...  A Los Angeles?! Tu i jo?! Però a 
veure... Això és una broma de les teves, oi? -va dir la 
Jennifer després d'obrir  el  sobre que li  va donar  en 
Joan Josep la primera nit que van poder sopar plegats.

- Tu em veus capaç de bromejar amb els teus 
sentiments? -va respondre-li ell, agafant-li la mà.

-  Déu meu!  És  que...  És  que  no  sé  què  dir, 
perquè jo... Jo mai...

Però  llavors,  una  profunda  emoció  com mai 
abans havia sentit, va fer que comencés a plorar sense 
aturador -tant, que van haver de marxar del restaurant 
sense prendre's el segon plat-.

Tres  setmanes  més  tard,  i  coincidint  amb  el 
viatge de final de curs de la seva filla, la Jennifer es 
trobava dins  una luxosa banyera  rodona plena d'es-
cuma, rodejant amb braços i cames l'esquena del seu 
Richard Gere particular. Se sentia exactament com es 
deuria sentir la Vivian Ward en el seu moment, però 
amb la diferència que la seva historia no estava escrita 
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a cap guió. 
Van  aprofitar  aquells  quatre  dies  per  fer  les 

coses que qualsevol turista que anés a la capital ca-
liforniana hauria fet; però a part, i per sorpresa d'ella, 
en  Joan  Josep  havia  contractat  un  exclusiu  Pretty 
Woman Tour en limusina, la qual els va portar pels 
llocs a on es va filmar la pel·lícula, incloent una visita 
a la zona de botigues de Rodeo Drive -a on va animar 
la  seva  futura  muller  a  comprar-se  una  bossa 
caríssima  de  Louis  Vuitton-  i  un  dinar  a  l'actual 
Cicada per acabar-ho de rematar. El cert és que aquell 
viatge  sorpresa  es  va  xuclar  gairebé  la  meitat  dels 
estalvis del dentista divorciat; però estava convençut 
que hauria  estat  sens  dubte la  millor  inversió de  la 
seva vida.

Passada una estona, en Joan Josep va retornar. 
Semblava que la conversa que acabaven de mantenir 
mare i filla havia resultat força productiva, perquè a 
partir  de  llavors,  la  Vivian  va  participar  més  ac-
tivament  en  aquella  història  improvisada  sobre  ma-
fiosos i pizza, fins el punt en què un pepperoni traïdor 
va  quedar-se  travessat  al  coll  d'en  Paolo  Super-
mirafiori, acabant amb la seva curta vida.
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Mentre  quatre  dels  cinc  francesos  s'esba-
tussaven en una melé gens ortodoxa per tractar de fer-
se amb la pilota, en Ferran s'intentava concentrar per 
tal  de  trobar  una  tàctica  capaç  de  contrarestar  la 
superioritat numèrica què disposaria l'equip d'en Ca-
ballero.  No  era  una  tasca  fàcil,  però  tenia  el  con-
venciment que amb la seva experiència acumulada i el 
seu do innat per l'estratègia, seria capaç de comandar 
els Dark Shooters cap a la victòria definitiva. De tant 
en tant, però, controlava de cua d'ull que sa mare no 
mirés cap a on no havia de mirar.

A l'altre  carril,  en  Thomas  i  l'Amparo recor-
daven,  entre  somriures  plens  de  malenconia,  l'acci-
dentada ruta per la Toscana que van fer a lloms del 
Duetto quan  tenien  cinquanta  i  pocs  anys.  I  pa-
ral·lelament, la Vivian repassava els missatges de text 
d'un noviet de l'escola que tenia emmagatzemats a la 
memòria del mòbil, mentre sa mare i en Joan Josep 
s'imaginaven com de meravellós seria el seu dia a dia 
a partir de la tardor, un cop que la Jennifer s'hagués 
tret el títol d'auxiliar d'odontologia.

Uns  quants  vehicles  més  endavant,  la  mun-
tanya de closques sobreeixia per dalt del cendrer de 
l'Ibiza de la Marta, que feia uns vint minuts que s'ha-
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via aconseguit adormir. Després del 'clac' de la última 
pipa de la bossa, en Marc va espolsar-se les mans i es 
va mirar el rellotge. Tenia pensat despertar-la exac-
tament en cinc... Quatre... Tres... 

- Croquetaaa... Va, que ja és hora de llevar-se 
-va dir en Marc, rient, mentre rebregava la bossa bui-
da a un centímetre de l'orella de la Marta.

- Aiiix! Però què fas?! Deixa'm en pau, pòtol! 
-va respondre ella arrufant el nas.

- No no, desperta, que l'altre dia vaig sentir que 
no és bo fer becaines de més de vint minuts. Vinga 
croqueteta, aaamunt...

- Mira que n'ets de pesat! -va dir la Marta men-
tre  s'estirava  exageradament-.  I  això  què,  continua 
igual, oi?

-  Sí  noia...  Bé,  fa  un  moment  ha  passat  una 
mena de grua que gairebé no cabia pel voral amb un 
cotxe dels mossos al  davant,  així que em dóna que 
encara tenim per una estona. Ei ei, que et veig... Va, 
obre els ullets que els tens ben macos.

-  Ets un plom, que ho sàpigues...  Amb lo bé 
que estava jo dormint...

- Sí, però saps de sobres que si dorms massa, 
després  et  despertes  empanada  perduda  i  amb  una 
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mala llet que no hi ha qui t'aguanti...
- Va, sí, el que tu diguis... Bé, ara ja estic des-

perta, estaràs content... I tu què feies, si es pot saber?
-  Jo?  Doncs  m'estava  llegint  un  article  que 

parla sobre els llocs més estranys a on la gent hi fa... 
Porcades, diguem-ne.

-  A qualsevol cosa li  diuen article -va deixar 
anar la Marta mentre girava la roda per col·locar el 
seu seient en posició vertical.

- Molt bé, doncs tu digues-li com vulguis, però 
el cas és que jo he pres bona nota d'uns quants que no 
han d'estar gens malament... Com per exemple, a casa 
dels sogres, què et sembla?

- A casa dels sogres?... Em sembla bé; suposo 
que es podria provar -va contestar ella per veure quina 
cara posava el seu xicot.

-  Sí?!  De  veritat?!  -va  dir  ell,  posant  exac-
tament la cara que la Marta esperava.

- Clar que sí... És una llàstima que ara mateix 
no  tinguem  sogres,  però  quant  ens  casem  ho  pro-
varem, d'acord? -va dir rient mentre li pessigava una 
galta.

Però si existia una veu realment autoritzada per 
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parlar dels llocs estranys a on havia mantingut algun 
tipus de relació sexual, aquesta era la Clàudia. La seva 
prematura voracitat havia propiciat que -tot i no haver 
complert  els  trenta-  tingués  ja  un  historial  gairebé 
inacabable  de  llocs  inversemblants  a  on  les  seves 
hormones  embogides  l'havien  portat  a  intimar  amb 
algun altre ésser humà. 

La  primera  ubicació  relativament  excèntrica, 
va ser el rebost d'una casa de colònies a on van anar 
amb l'escola quan encara no tenia ni tretze anys. Allà 
es  va  embolicar  amb un company de  classe  que,  a 
diferència d'ella, encara era verge. No va ser cap cosa 
especialment memorable, ans el contrari, però sí que 
va servir per inaugurar la llista d'indrets curiosos a on 
la Clàudia s'havia desfogat en companyia. Alguns al-
tres d'aquests llocs (en ordre cronològic) foren : Les 
vinyes adjacents a aquella mateixa casa de colònies; a 
sobre  d'uns  matalassets  amuntegats  a  la  sala  de 
materials de gimnàstica de l'escola; al terra d'una xur-
reria de Terrassa;  al darrere d'una de les xemeneies 
modernistes de La Pedrera; a la sabateria a on s'hi va 
comprar les seves primeres sabates de taló per poder-
se colar a la discoteca; a la secció d'animals exòtics 
del zoo de Barcelona; al despatx del seu professor de 

                                             107



gimnàstica;  al  petit  lavabo  d'una  autocaravana  ex-
posada  a  la  Fira  Internacional  de  Camping  i  Cara-
vaning; al despatx de la seva professora de música; 
enmig d'un concert d'Oasis; al despatx del director de 
l'escola; asseguda a la vetusta cadira del Papa Lluna, 
al  Castell  de  Penyíscola;  recolzada  contra  un  dels 
dracs del Parc Güell; dins la càmera frigorífica de la 
botiga de congelats a on hi va treballar un estiu; a la 
part del darrere de l'església del poble de sa mare; al 
confessionari de l'església del poble de sa mare; a un 
banc de l'església del poble de sa mare; a l'altar de 
l'església del poble de sa mare; aferrada a l'escultura 
de l'arcàngel Sant Miquel de l'església del poble de sa 
mare;  entre els arbustos de la part  central  d'una ro-
tonda; a la barqueta d'un petit llac d'Amsterdam; sobre 
un  tamboret  del  laboratori  de  la  facultat;  a  l'escala 
d'una  mansió  abandonada,  mentre  participava  en 
l'escena principal d'una pel·lícula porno amateur; a la 
zona  d'arbres  fruiters  d'un  Garden  Center  de  Sant 
Cugat;  darrera  una  vitrina  de  la  tercera  planta  del 
Museu Eròtic de París; a l'oficina d'objectes perduts 
de  l'aeroport  d'Orly;  a  dalt  de  l'escenari  de  la  Sala 
Bagdad de Barcelona; estirada sobre la gruixuda sorra 
negra  d'una  platja  de  Lanzarote;  a  la  fàbrica  de  la 
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Coca-Cola, a Atlanta; a una llotja privada a l'Scala de 
Milà, durant la representació del Turandot de Puccini; 
al jacuzzi de la terrassa d'un hotel de super-luxe de 
Dubai, a on hi va anar convidada per un famós ga-
lerista  belga;  dins un tot  terreny aturat  enmig de la 
sabana de Kenya; a  un taxi  de Nova York -amb el 
taxista-;  a  la  sorra  del  búnquer  d'un  camp  de  golf 
d'Astúries, mentre el seu marit jugava tranquil·lament 
uns forats més endavant...

Després  de  l'apassionat  boca  a  boca  sobre 
l'asfalt amb remullada final, l'Emili va posar un CD 
recopilatori dels Grans Èxits de la Dionne Warwick 
sense dir ni mitja paraula. Tampoc sabia ben bé què 
dir la Clàudia, així que va optar per tancar els ulls i 
deixar que la música esvaís la tensió de l'ambient i, de 
passada, la seva excitació. 

Dues cançons després sonava Heartbreaker -la 
preferida de l'Emili, que va mirar a la seva dona de 
reüll-. Però la Clàudia ja no podia sentir absolutament 
res. S'havia quedat profundament adormida, i el seu 
subconscient havia pres la decisió unilateral de saltar-
se totes les fases del son per passar directament a la 
única que li interessava: La fase X.

Disfressada  de  cheerleader,  amb  un  vestidet 
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curt i  cenyit que potenciava la seva feminitat fins a 
l'extrem,  una  visible  'E'  de  color  blau  al  pit,  unes 
espectaculars botes blanques i dos enormes pompons 
grocs a les mans, la Clàudia intentava escapar deses-
peradament  d'un  exèrcit  de  porcs  rabiosos  que  no 
paraven  de  llençar-li  carxofes  explosives.  Pujada  a 
lloms  d'una  cabra  que  treia  foc  per  un  enorme tub 
d'escapament  cromat  i  subjectant  amb força  el  ma-
nillar  de  moto  esportiva  que  hi  havia  al  lloc  on 
qualsevol cabra estàndard hi tindria les banyes, avan-
çava camp a través a gran velocitat, tractant d'esquivar 
les bombes que queien per tot arreu. Però després de 
girar bruscament cap a la dreta per tractar de despistar 
als porcs, l'escenari havia canviat completament. Ara, 
la cabra supersònica avançava per un llarguíssim pas-
sadís format per unes tanques publicitàries gegantines 
col·locades  a  banda  i  banda;  anuncis  de  cosmètics, 
sabates, perfums i roba de marques que la Clàudia no 
havia  escoltat  en  la  vida,  conformaven  un  carreró 
d'allò més claustrofòbic que cada cop s'estretia més i 
més,  fet  que  va  provocar  que  els  garrins  s'anessin 
apilotant  fins al  punt que van acabar  petant  en una 
gran explosió amb forma de bolet nuclear. Per fi sem-
blava  que  podria  respirar  tranquil·la...  Però  mentre 
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contemplava  l'escena,  de  cop  i  volta,  una  immensa 
ombra va cobrir-ho tot,  fent que tornés a mirar cap 
endavant. I el que tapava el sol no era altra cosa que 
un  colossal  porc  metàl·lic  de  color  negre  amb  un 
logotip de Porsche tan gran com una plaça de braus al 
nas. Llavors va aixecar el cap i comprovà que aquella 
andròmina la conduïa algú des d'una cabina situada a 
dalt  de  tot,  però  quedava  tan  lluny  que  li  era 
impossible veure  de  qui es  tractava.  Acte  seguit,  la 
Clàudia va donar gas a fons a la cabreta per tal de fu-
gir d'allà, però una veu metal·litzada que li recordava 
la de l'Emili va fer que s'aturés bruscament.

- Et vaig dir que ni amb mi ni amb ningú més. 
Ni  amb mi  ni  amb ningú més.  Ni  amb mi  ni  amb 
ningú més. Ni amb mi ni amb ningú més...

I de sobte, mentre repetia la mateixa frase una 
vegada i una altra com si hagués entrat en un bucle 
sense fi, la immensa insígnia es va esfumar de cop, i 
dos míssils pintats de quadrets blancs i vermells van 
sortir disparats de sengles forats d'aquell nas de porc 
cap a la  desvalguda animadora.  Però quan estava a 
punt d'acabar de veure el clàssic resum dels moments 
més importants de la seva vida en un segon, un braç 
fort i poderós la va arrencar de sobre de la cabra per 
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emportar-se-la d'una revolada.
A l'obrir els ulls va trobar-se amb l'Ethan, qui, 

vestit de jugador de rugbi, havia vingut a rescatar-la a 
bord  d'una maleta  voladora  de  color  turquesa.  Però 
quan es disposava a fer-li el petó més apassionat que 
mai li havia fet a algú, un altre míssil els va passar 
fregant,  provocant que la  maleta es desestabilitzés i 
comencés a caure en picat. Aleshores, la Clàudia es va 
col·locar a la punta de la mateixa i, amb els cabells 
completament  tirats  enrere  per  l'efecte  del  vent,  va 
obrir els braços com féu la Kate Winslet a Titànic. De 
la seva banda, l'Ethan -que veia amb preocupació com 
el  terra  s'acostava  a  tota  velocitat-  intentava  con-
centrar-se en trobar la manera de remuntar el vol; però 
aquelles dues glorioses natges, perfectament dividides 
per un tanga de color rosa que la força del vent havia 
deixat al descobert no li ho van permetre, provocant 
que la col·lisió fos només qüestió de segons.

En el moment de l'impacte, en Ferran acabava 
de finalitzar la redacció del missatge a on li explicava 
a en  Dog les diferents variants tàctiques que haurien 
d'utilitzar  per  intentar  compensar  la  inferioritat  nu-
mèrica del seu equip. Per fer-ho, va consultar el mapa 
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cartogràfic  de  la  zona  de  combat,  a  on  hi  tenia 
marcades  les  posicions  més  rellevants,  així  com la 
minúscula llibreta sagrada que sempre l'acompanyava 
i a la qual hi registrava tot tipus d'estadístiques. 

D'una banda, se sentia cofoi per l'estratègia que 
acabava de dissenyar i, de fet, creia que continuaven 
tenint moltes opcions d'endur-se el gat a l'aigua -sem-
pre i quan es respectessin les seves instruccions al peu 
de la lletra, és clar-; però de l'altra, la impotència per 
no  poder  liderar  els  seus  homes  sobre  el  camp  de 
batalla  en  un  moment  tan  decisiu,  així  com la  im-
possibilitat  d'aniquilar personalment en Caballero,  li 
provocava una sensació força més agra que dolça...

DOG: SI NORD, TU POS RIU 1 METRALL. GEO 

SNIP ARBRE DARRERE MAX LLUNY VISIO TEVA OK. 

MAC RIU POS 3 COBERT DRETA I FRONT METRALL. 

ATENCIÓ  S.E:  SI  BAIXEN  X  RIU  SNIP  OBRE  FOC 

QUAN 10 M TEU MINIM. SI SUD, DIFICIL. TOT O RES. 

SNIP  X  3.  NINGU  CASA,  POS  4  6  10  O  12  (TU) 

COBREIX  CASA,  GEO  BOSC   I  MAC  CAMI.  ABANS 

TRAMPA  FAST  FINESTRA  3.  AGUANTEU  FOC MAX. 

ATENCIO  PERILL  ESQUENA.  CABA  FINAL  10/10  A 

MORT. CONFIO EN TU. SORT.

Després de verificar que continuava sense co-
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bertura, en Ferran va sortir un moment del cotxe i va 
provar d'enviar el missatge amb el braç enlairat. Però 
al segon intent erroni ja va veure que se'n hauria de 
tornar a anar d'excursió en busca de senyal. 

- Vaig un moment a mirar d'enviar l'SMS. Vi-
gila que no faci cap disbarat, d'acord? -va demanar-li 
a la Raquel, tot mirant a sa mare.

- No pateeeixis.
Un cop va marxar, la Raquel es girà per fer-li 

una carícia a la seva filla, que li va respondre amb un 
somriure.

- Fem una cosa filla; vine't aquí darrere amb la 
nena i jo em poso al davant una estona, et sembla? 
-proposà la Victòria abans d'obrir la porta.

- Ah, molt bé... Però... Estigues tranquil·la, eh 
iaia? -va pregar-li la seva jove.

- Jo? Pobra de mi, però què vols que faci? -res-
pongué la sogra amb cara de no haver trencat mai un 
plat.

Mentre s'intercanviaven els seients, la Victòria 
no va poder estar-se'n  de fer una miradeta  fugaç a 
aquella bossa d'escombraries de mida industrial. Cada 
cop tenia més clar que es trobaven al costat d'un as-
sassí en sèrie,  i  una barreja d'horror i  emoció li  va 
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recórrer l'espinada.
Un cop asseguda al costat de la seva filla -que 

continuava embadalida amb la pel·lícula-, la Raquel 
li va passar el braç per darrere el coll i li va fer un 
petó al cap. Llavors, la nena va decidir desendollar 
els auriculars perquè sa mare pogués gaudir també de 
la particular veu de l'ET.

- Vaig un segon a veure si trobo la bossa del 
ganxet  -va  dir  la  Victòria  en  veu  baixa  per  no  in-
terrompre aquella bucòlica escena entre mare, filla i 
extraterrestre.

- Molt bé -va respondre la Raquel en veu en-
cara més baixa.

Entretant, en Ferran continuava avançant entre 
arbres, matolls i alguna que altra ampolla de plàstic 
mil·lenària, en busca d'una ratlleta de cobertura que li 
permetés enviar aquell transcendental missatge. I fi-
nalment,  la  seva  persistència  es  va  veure  recom-
pensada. De cop i volta, dues ratlles van aparèixer a 
la  part  esquerra de la pantalla,  fet  que va provocar 
que,  per  un  moment,  contemplés  la  possibilitat  de 
trucar  al  seu company i  explicar-li  tot  directament. 
Però de sobte va desaparèixer la de dalt i només va 
quedar  una  trista  i  moribunda  ratlleta  intermitent. 
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Així doncs,  sense pensar-s'ho dues vegades,  va de-
cidir assegurar el tret i enviar l'SMS d'una vegada per 
totes. 

Si per ell fos, s'hagués quedat allà esperant la 
contesta d'en Dog el temps que fes falta; però després 
de cinc minuts sense obtenir resposta alguna, una pre-
monició el va fer tornar ràpidament cap a la carretera.

Allà, la Victòria feia veure que buscava els es-
tris de ganxet al maleter. Era conscient que, si volia 
actuar,  havia  de  ser  ja;  per  això,  després  de  com-
provar que  la Raquel s'havia oblidat d'ella,  va res-
pirar fons i, desafiant la por, es va dirigir cap a la por-
ta posterior dreta del cotxe d'en Nicolau...

-  I  ara  què  fa,  aquesta  dona?  -va  preguntar 
l'Amparo, intentant no moure massa els llavis.

-  No  ho  sé  noia,  es  deuen  conèixer  -va  re-
spondre en Thomas sense gaire convenciment.

- Són una gent estranya, diguis tu el que di-
guis... I per què mira tant cap a tot arreu? És com si 
vigilés que... Està tancada senyora, no ho veu? Ai ai 
ai, però què faaa?

En  efecte,  la  Victòria  s'havia  trobat  amb un 
problema  que  no  havia  previst:  Les  portes  estaven 
tancades... Però quan creia que estava tot perdut, va 

                                             116



adonar-se que la finestra del davant no estava del tot 
apujada. Llavors, mentre amb un ull vigilava que no 
vingués en Ferran i  amb l'altre que la seva jove no 
girés el cap, va introduir-hi el braç per tractar de pujar 
el dispositiu de seguretat. Però dels nervis, la mà li 
tremolava  tan  exageradament  que  la  simple  acció 
d'estirar aquell piu cap amunt va adquirir dimensions 
gairebé èpiques. Per fi, després de donar unes quantes 
batzegades contra el vidre i de mossegar-se la llengua 
de la tensió, va aconseguir el seu objectiu. Després 
d'un cop d'ull de control, va treure el braç de la fi-
nestra i, amb tota la cautela del món, va obrir la porta 
el suficient com per poder-hi passar el braç. Davant 
l'atònita mirada de l'Amparo -a la qual va respondre 
amb un fals i estranyíssim intent de somriure-, va fi-
car la mà per procedir a pujar el dispositiu de la del 
darrere; i després de donar uns quants cops més con-
tra el seient i el vidre, finalment ho va aconseguir. Un 
cop va haver tancat suaument la porta del davant, i 
després d'assegurar-se que no hi hagués moros a la 
costa i  que l'assassí continués ben adormit,  va des-
plaçar-se mig ajupida un metre cap a l'esquerra. 

Veia la bossa a través del vidre, i sabia que era 
només a una passa de solucionar aquell cas. Tenia la 

                                             117



boca seca, la sang a un grau d'entrar en ebullició, el 
cor a punt de sortir-se-li del pit i la sensació que, un 
cop es corroboressin les seves sospites, callaria mol-
tes boques i deixaria per fi d'ésser vista només com 
una vella tafanera, per convertir-se poc menys que en 
la versió catalana de Jessica Fletcher, la seva heroïna 
televisiva. 

La Victòria tenia cada cop més clar que aquell 
era el seu moment. Després d'haver vist una vegada i 
una altra totes les temporades de S'ha escrit un crim 
en català,  castellà  i  anglès  -tot  i  no entendre-hi  un 
borrall-, se sentia del tot preparada per resoldre qual-
sevol  misteri  que  se  li  presentés.  Feia  més  de  vint 
anys que duia exactament el mateix color i tallat de 
cabell  que  el  personatge  interpretat  per  l'Angela 
Lansbury  i,  tot  i  no  ser-ne  conscient,  també  havia 
incorporat a la seva gestualitat algunes de les curioses 
expressions  de  la  famosa  investigadora  de  Cabot 
Cove. La llàstima era que -al contrari que la Senyora 
Fletcher, reina mundial de la malastrugança- ella no 
es  trobava setmanalment  amb un assassinat  per  re-
soldre, així que no es podia permetre el luxe de deixar 
passar aquella oportunitat única que el destí li havia 
ofert. 
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Però quan es disposava a obrir la porta del dar-
rere,  una versió rejovenida i  estilitzada -encara que 
també menys cordial- del comissari Amos Tupper va 
aparèixer en escena:

- Ei senyora, no sap que no pot estar aquí fora? 
-va dir-li, aturant-se, un policia que circulava en moto 
pel voral-. Aquest vehicle és seu?

Només veure'l, la Victòria va pensar en la pos-
sibilitat d'explicar-li tot a aquell agent. Però estava a 
punt de resoldre el cas tota sola, i creia que, si li ho 
explicava,  corria  el  risc que també la prengués per 
boja i la obligués a tornar cap al monovolum. Així 
doncs, imbuïda per l'esperit de la senyora Fletcher, va 
preferir improvisar:

- Quin vehicle?... Ah, aquest vehicle, vol dir? 
Doncs... Bé, meu meu... Sí que es meu, però... És més 
d'aquest... Vull dir que és més del meu marit, com si 
diguéssim,  m'entén?  Em refereixo  a  que  el  vehicle 
pot ser meu, però això no vol dir que jo tingui res a 
veure amb... 

- I ara em pot contestar què hi feia obrint la 
porta d'aquella manera? -va preguntar-li l'agent men-
tre baixava de la moto.

-  Jo? De quina manera?...  Ah,  ja sé què vol 
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dir... Bé, res, és que el meu home dorm i... Ja m'en-
tén, oi?

- Què he d'entendre?
- No, doncs que...  Que no volia despertar-lo, 

perquè...  És que he anat a parlar un moment amb... 
Amb la meva filla, que està en aquell cotxe amb la 
meva neta i... Bé, ja sé que no hauria d'haver sortit 
del vehicle, ho sento, però és que... Està molt malalta, 
sap? I volia fer-li una mica de companyia, perquè... 
La pobra té una depressió d'elefant i no hi ha manera 
de que surti del pou. Ja sap com són aquestes coses, 
que caure-hi és molt fàcil, però sortir-ne...

- Sí sí, em sap greu; però podria explicar-me 
què li passava amb la porta del cotxe? -insistí l'agent.

- Ah, allò... Bé, miri senyor agent, és que re-
sulta que... Ai, doncs vés quina cosa, ara jo tampoc 
ho entenc! No ho sé, suposo que el meu marit l'haurà 
tancat  mentre  somiava,  o  s'ha  tancat  sol  el  seguro, 
perquè aquests cotxes moderns són com el dimoni, ja 
se sap...

- Aquest cotxe no es tanca automàticament, se-
nyora... I la matrícula? -va preguntar-li, ajupit, mentre 
examinava la placa.

- La matrícula? Doncs... No ho sé; suposo que 
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és la de tota la vida, no?
- Em refereixo a la taca de pintura,  senyora. 

No  veu  que  no  es  pot  efectuar  la  lectura  correc-
tament?... Faci el favor de despertar al seu marit.

- Uix, millor que no, perquè... És que té molt 
mal despertar, sap? Millor que m'ho digui tot a mi i 
després jo li ho explicaré amb pèls i senyals, no es 
preocupi...

- A veure senyora, no sé si em vol prendre el 
pèl o què, però tinc altra feina que perdre el temps 
escoltant respostes improcedents, així que desperti al 
seu marit ara mateix o hauré de prendre mesures més 
dràstiques -va interrompre-la el policia, emprenyat.

En  aquell  moment,  la  Raquel  va  apartar  un 
segon la vista de la pantalla i va veure com tornava en 
Ferran, que caminava de pressa.

- Ja ve el teu fill, Victòria... Què, ho trobes o 
no ho trobes? -va dir la Raquel, alçant la veu perquè 
la seva sogra pogués sentir-la enmig del xivarri de la 
pel·lícula. Però al no obtenir resposta i veure com en 
Ferran es dirigia gairebé corrent cap al cotxe del cos-
tat  amb la cara desencaixada,  va deduir d'immediat 
que alguna cosa  anava malament.  Dissimuladament 
-per no espantar la nena-, va inclinar el cos cap a la 
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dreta per veure què estava passant. 
- Sóc el seu fill, agent, no passa res! -va cridar 

en Ferran-. 
Però la Victòria va aprofitar el desconcert per 

obrir  la  porta i  asseure's  al  costat  de la  bossa d'es-
combraries  gegant.  Per  fi  havia  arribat  l'hora  de  la 
veritat. Era a escassos centímetres del cos del delicte, 
i ja podia ensumar la pudor horrible de la carn en des-
composició.  El  cor  li  demanava  que  l'obrís  i  de-
semmascarés d'una vegada a aquell monstre amb pell 
de  xai;  però  un  atac  de  pànic  la  va  deixar  com-
pletament paralitzada i no va ser capaç ni tan sols de 
mirar cap a la bossa.

- Vostè també és fill seu? -va preguntar l'agent 
a  en  Ferran,  que  es  disposava  a  obrir  la  porta  per 
emportar-se a sa mare, davant la incrèdula mirada de 
la Raquel i de tothom del voltant.

- També?... Sí sí, senyor agent; sento moltís-
sim el que ha passat -li  respongué en Ferran, suant 
com un verro mentre agafava a sa mare per les es-
patlles-. La pobra no està bé del cap, sap? I a la mí-
nima que pot s'escapa... Vinga mama, anem, que a-
quest cop l'has feta bona. Déu meu, quina vergonya... 

Però  sa  mare,  completament  embogida,  no 
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semblava gens disposada a col·laborar.
- Però tu què t'has pensat?! Jo no estic boja! 

Assassííí! Assassííí! Mala bèstiaaa!! Policia, la bossa, 
miri la bossa, que aquest home és un psicòpataaa! I el 
maleteeer, allò és saaang! Assassííííí! -cridava la Vic-
tòria,  mentre  intentava deslliurar-se  dels  braços  del 
seu fill.

A tot això, el volum eixordador d'aquells crits 
va fer que en Nicolau sortís per fi  del seu estat de 
letargia. Després d'obrir lleugerament els ulls i girar-
se cap enrere, encara mig atordit i encegat per la cla-
ror, va veure com un home a qui no coneixia de res 
s'emportava a la força a una vella histèrica que, per 
algun motiu que no aconseguia recordar, era dins el 
seu cotxe. 

- Ei gentalla, però què carall hi feu al meu au-
to? -va preguntar en Nicolau, sorprès-. I tu rampellut, 
no veus que la mataràs, cap de pinyol?!

- Tranquil senyor, ja sortim... Ho sento molt, 
de veritat -va respondre en Ferran, amarat de suor i 
esforçant-se com si lluités amb un d'aquells calamars 
gegants que surten als documentals.

Però quan per fi va aconseguir arrencar-la del 
seient i emportar-se-la d'allà entre crits, el tentacle es-

                                             123



querre de la dona va escapolir-se no se sap com i va 
sortir  disparat cap a la bossa, esberlant-la de dalt  a 
baix i desvetllant el misteri que amagava al seu in-
terior.

La cara d'astorament del policia i dels dos con-
tendents  quan  van  veure  aquell  munt  de  membres 
mutilats i un cap rodolant pel seient, només era su-
perable  per  la  que  van  posar  a  l'escoltar  el  crit 
d'starlet de  pel·lícula  de  terror  de  sèrie  B  que  va 
llençar la Victòria. Però el primer en obrir la boca va 
ser en Nicolau, que ja s'havia acabat d'eixorivir:

- El Déu que va parir a canfanga!... Però què 
us  heu  cregut,  caps  de  llúdriga?!  Què  vaig  jo  als 
vostres tot-terrenos a pixar-m'hi dintre?!... Oi que no, 
culs  de  canonge?!  Doncs  llavorens!  Au  despenja-
figues, fugiu abans que tregui la destral! Me cago'n 
Satanàs quan era jove!...

-  Perdoni  senyor,  de  debò que  em sap  molt 
greu... És ma mare, que no hi toca. Sento moltíssim 
les  molèsties,  de  veritat  -va  dir  en Ferran,  histèric, 
mentre col·locava de nou aquell cap pelat de maniquí 
amb la resta de braços i cames de plàstic.

Després de tornar a disculpar-se amb el policia 
-que va preferir passar per alt el tema de la matrícula i 
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tocar  el  dos  d'allà-,  en Ferran,  emprenyat  com una 
mona, va acompanyar a sa mare del braç fins el mo-
novolum. A dins els  esperava una avergonyida Ra-
quel, que no s'atrevia a mirar als ulls del seu marit.

- Ai fill, em sap greu el que ha passat -va dir la 
Victòria, trencant el minut de silenci i amb uns ca-
bells de boja que feien fredar-...  És que m'he posat 
molt  nerviosa,  i...  A  veure,  també  és  normal  que 
m'hagi confós, o no? De fet tenia raó, perquè eren... 
Eren com persones -de plàstic, però persones-. És o 
no  és?...  Mare  de  Déu,  quina  mala  estona  que  he 
passat... Però no em negareu que és molt raro que un 
vell porti el cotxe ple de maniquins esquarterats... A 
saber  què  els  hi  farà,  als  pobres...  Quin  fàstic,  no 
m'ho vull ni imaginar... Si ja us ho he dit jo, que a-
quest vell no era aigua clara. Jo per aquestes coses 
tinc un sisè sentit... Ai fills, per què no dieu res?...

- Pobra dona -va dir l'Amparo, que encara no 
donava crèdit a l'espectacle dantesc que acabaven de 
contemplar des de tribuna.

- Doncs sí; al final resulta que estava malament 
del cap, pobreta... I nosaltres pensant que...

- Home rei, com ens havíem d'imaginar que...?
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- No, no em referia a això -va aclarir en Tho-
mas-. Vull dir que nosaltres -i jo particularment- ens 
lamentem perquè hem perdut  una casa  o un cotxe; 
que en definitiva, no són més que això, cases i cotxes, 
per molta il·lusió que ens fessin. Ja sé que ho hem 
parlat moltes vegades, però és que veient aquesta po-
bra dona... Mira, no ens hem d'oblidar que, sigui com 
sigui, continuem tenint un lloc a on viure i un cotxet 
per anar cap aquí i cap allà... I sobretot, sobretot, el 
més important és que ens tenim l'un a l'altre, que ens 
estimem, que els nostres fills també se n'estan sortint 
poc a poc i que tenim salut, així que...

- Ai rei, m'encanta sentir-te dir això; ets tan ro-
màntic, quan vols... Ja saps que no em vaig enamorar 
de tu perquè tinguessis un cotxe molt maco o... Em 
vaig enamorar de tu per com ets, i no em cal res més. 
No necessitem cotxes de pel·lícula per ser feliços; ni 
una  casa  a  la  vora  del  mar;  ni  anar  cada  dia  de 
restaurant... Mira, aquesta nit farem un plat de pa amb 
tomàquet i embotit que ja veuràs; i demà, Deu dirà... 
Però de moment, t'asseguro que amb això que m'has 
dit  ja  has  aconseguit  fer-me  la  dona  més  feliç  del 
món.

Després d'aquella declaració d'amor, portaven 
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cinc minuts agafats de la mà quan, de sobte, alguna 
cosa es va començar a moure a l'horitzó. En efecte, 
finalment,  després  de  dues  hores  i  cinc  minuts,  la 
situació al  quilòmetre cent  tretze  s'havia pogut res-
tablir i els vehicles començaven a circular de nou, tot 
i que a ratxes i molt lentament. En qüestió de minuts, 
l'aire tornava a moure lleugerament els cabells blancs 
que no tapava la gorra que duia en Thomas, mentre 
l'agulla del comptaquilòmetres pujava cada cop més, 
com si volgués assenyalar el grau de felicitat que es 
respirava a bord d'aquell descapotable. 

Mig  quilòmetre  més  endavant,  el  mòbil  d'en 
Thomas  -que  era  de  la  mateixa  companyia  que  en 
Ferran- va emetre el so d'haver rebut un missatge. Era 
evident  que  havien  entrat  en  zona  de  cobertura,  i 
l'Amparo es va ocupar de treure-li el mòbil de la fun-
da que portava penjada al cinturó per tal de poder-lo 
llegir. Però en el moment en què anava a agafar-lo, va 
rebre  un  altre  missatge;  i  uns  segons  més  tard,  un 
altre; i encara un altre; i un altre... Quan va mirar la 
pantalla, tenien set avisos de trucada de la seva filla 
Richelle. Espantat, en Thomas va voler parlar perso-
nalment amb ella, així que va posar-se el mans lliures 
i es va passar els minuts següents parlant en alemany.
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L'Amparo, que ho entenia tot a la perfecció, no 
es va poder estar de posar-se a plorar com una bleda, 
igual  que el  seu marit,  a  qui les  llàgrimes li  rellis-
caven  galtes  avall  en  una  cursa  sense  fi.  Eren  llà-
grimes de pena -en un 10%-, però alhora de felicitat 
-la resta-. De pena perquè s'acabaven d'assabentar que 
s'havia mort la tieta Ulrika, que resulta que havia estat 
vivint a Kautzen, un poblet del nord d'Àustria; i de 
felicitat perquè, a part que feia més de vint anys que 
havia  desaparegut  del  mapa  sense  donar  cap  ex-
plicació a ningú de la família, havia deixat una bona 
part de la seva herència per en Thomas i els seus fills.

Així doncs, tot i que no van poder ni tan sols 
pensar en recuperar la casa de la Costa Brava ni la 
col·lecció de cotxes antics, el cert és que l'herència de 
la tieta Ulrika va ser com un regal caigut del cel. Per 
fi van poder saldar els deutes que tenien amb  un pa-
rell de bancs d'Alemanya; però a part,  i per la seva 
felicitat, també els va permetre conservar el  Duetto i 
fins i tot llogar un acollidor apartament al centre de la 
preciosa vila de Tossa de Mar, el poble a on van anar 
a passar les seves primeres vacances de nuvis.

A la Sandra i la Susanna també semblava que 
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els  hagués tocat  la loteria.  Eufòriques després d'ha-
ver-se passat tanta estona aturades, circulaven pel car-
ril de l'esquerra mentre destrossaven a crits el Love at  
first sight de la Kylie Minogue. Portaven en peu des 
de quarts de quatre de la matinada, i s'havien passat 
una hora i  mitja  esperant  a  l'aeroport,  gairebé dues 
hores a dalt de l'avió i dues més de caravana. Però no 
només estaven tan felices pel fet d'estar cada cop més 
a prop d'arribar a casa després de tants dies fora, sinó 
també  perquè  feia  uns  minuts  que  -després  d'un 
brainstorming d'allò  més  boig  per  combatre  l'avor-
riment-  per  fi  havien  trobat  aquell  nom  original  i 
trencador que cercaven per  la  botiga  de  roba d'im-
portació que tenien pensat muntar: Pigs de la France.

També estava d'allò més contenta la Jennifer, 
que feia molt de temps que no veia a la seva filla riure 
tant -de fet, creia que mai l'havia vist riure- amb un 
dels jocs d'en Joan Josep. No sabia si hauria estat per 
la  xerrada  que  havien  mantingut  feia  una  estona  o 
més aviat perquè l'escatologia i el jovent sempre s'han 
portat molt bé, però el cas és que allò de jugar a veure 
qui s'inventava la recepta més fastigosa havia triomfat 
de valent. 
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Després  d'unes  quantes  rondes  realment 
divertides, finalment la medalla de bronze va ser per 
Jennifer i els seus 'Crepes farcits de xocolata rància i 
crema de formigues esclafades amb els peus pudents'; 
la de plata se la va acabar adjudicant en Joan Josep i 
la  seva  'Sopa  de  galets  florits,  bullits  amb  la  suor 
extreta dels  mitjons i  els  calçotets  dels  jugadors de 
dos equips de futbol, després de jugar un partit amb 
pròrroga a Sevilla, en ple mes d'agost i a la una del 
migdia'; i la medalla d'or -que va fer que en Joan Jo-
sep hagués d'obrir la finestra per no vomitar- se la va 
guanyar a pols la Vivian, creadora d'uns originals i 
suculents  'Bunyols  de  bacallà  podrit  amb  mosques 
verdes  enganxades,  fregits  amb  l'oli  del  motor  del 
Supermirafiori i coberts amb una deliciosa beixamel 
de pus de rata morta'.

En canvi, qui no estava per jocs era en Raül, 
que feia cara d'haver-se menjat un quilo d'aquells bu-
nyols. Avançava lentament pel carril de la dreta -cosa 
estranya en ell-, perquè no podia deixar de pensar en 
la morterada que hauria de d'afluixar si volia homo-
logar totes les modificacions que li havia fet al cotxe. 
I el cas és que no volia, perquè això significava que-
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dar-se  una  bona  temporada  sense  líquid  per  poder 
portar endavant les reformes que tenia pensades. Però 
aquest cop s'hauria de resignar, ja que la visita sor-
presa d'aquell policia vestit de paisà li havia ficat la 
por al cos i preferia no jugar-se-la de nou.

Però encara menys sort van tenir els francesos, 
que només un quilòmetre i mig després de començar 
a circular de nou, van patir una punxada que els va 
obligar a estar-se gairebé mitja hora més aturats. Tots 
van sortir a donar un cop de mà en el canvi de roda 
-bé, tots menys l'Ethan (Benoît pels amics), que se-
guia  mig  atordit  pel  cop  i,  sobretot,  pel  record 
inesborrable que li havia deixat la Clàudia-, fet que va 
provocar  que  es  produïssin  algunes  retencions,  de 
nou, per culpa de l'ineludible efecte tafaner.

Els qui no van tenir cap més problema van ser 
la Marta i en Marc, que no van trigar gaire estona en 
arribar al poble. I es pot afirmar que el primer con-
tacte amb els que posteriorment es convertirien en els 
seus sogres, va ser d'allò més positiu. Semblava que 
s'havien  agradat  mútuament  i,  a  més,  havia  pogut 
comprovar  en  primera  persona  que  la  mare  de  la 
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Marta era, certament, una excel·lent cuinera.
Quant al tema dels helicòpters, però, res de res; 

ni tampoc de missioners ni de res que se li  pogués 
assemblar. Va ser una nit de dissabte molt diferent de 
les que gaudien cada setmana, tot i que potser no tan 
de les què probablement s'hauria d'acostumar a viure 
un cop que els seus futurs sogres es convertissin so-
gres oficials. 

Això  sí,  diumenge  per  la  tarda  -un  cop  van 
arribar  al  pis  que  compartien  amb  altres  tres  es-
tudiants- van penjar el cartell de  Do not disturb que 
en  Marc  s'havia  emportat  de  record  d'un  hotel  de 
Londres i van acabar plorant de riure mentre la Marta, 
asseguda sobre en Marc i amb els braços oberts com 
si fossin unes aspes, girava ridículament mentre ell es 
copejava el pit.

Al ritme de  Walk on by, el tot-terreny de l'E-
mili  avançava  majestuosament  per  l'autovia,  encara 
força carregada després de tanta estona de col·lapse 
total. Al mateix temps, la Clàudia i l'Ethan caminaven 
agafats de la mà, recuperant-se encara de l'impacte i 
de la posterior lluita aferrissada que havien mantingut 
amb aquell  porc  gegant  fins  que el  van aconseguir 
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derrotar. Aleshores, mentre l'Emili seguia el ritme de 
la música copejant suaument el volant amb els dits, la 
jove  cheerleader  va  descobrir  un  locus  d'allò  més 
amoenus per poder agrair al seu salvador el que havia 
fet per ella.

Un cop es va acabar la cançó, l'Emili va sentir 
com la Clàudia, entre somnis, deia alguna cosa que no 
va  aconseguir  entendre.  Va  aturar  el  reproductor  i, 
després de reduir una mica la velocitat, va concentrar-
se  per  intentar  desxifrar  alguna  cosa  d'entre  els 
murmuris  que  no  paraven  de  sortir  d'aquells  llavis 
carnosos. Però semblava missió impossible, així que 
després d'uns minuts escoltant coses tan poc interes-
sants com eoaefsdoeee, maaimaaea o adaabadaabna, 
l'Emili  es  disposava a donar-li  de nou al  play amb 
l'esperança que per fi sonés Alfie, un dels seus temes 
predilectes. Llavors, mentre la seva mà dreta cercava 
el botó en qüestió, una lupa immensa que semblava 
un plat volador va col·locar-se damunt el cap dels dos 
joves  protagonistes  d'aquella  onírica  aventura,  els 
quals, despullats sobre l'herba i embriagats de desig, 
es feien els primers petons. Mmoraagues nnooo, ains 
paauu eeaaaaaaome -va dir la Clàudia,  arrufant les 
celles- Era  possible  que  hagués  dit  Moragues?  -va 
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preguntar-se  l'Emili,  sorprès-.  Però la  Clàudia,  inti-
midada per aquella amenaçadora lupa gegant que no 
els  deixava  gaudir  tranquils,  va  tornar  a  repetir  el 
mateix,  tot  i  que  ara  vocalitzant  una  mica  més: 
Moraagues, eixans en pauu... Olem foillar heomeee...  
A cas la Clàudia coneixia a en Moragues?! O bé seria 
un  altre  Moragues?  I  si  no  era  en  Moragues  Mo-
ragues, qui devia ser aquell tal Moragues?

Aquell  mateix  dilluns,  a  primera  hora,  en 
Ferran va contractar a un altre detectiu privat perquè 
espiés en Moragues. Aquest cop es va dirigir a una 
agència  de  la  qual  tenia  magnífiques  referències;  i 
després de conèixer l'home que hauria d'esbrinar si en 
Moragues estava realitzant correctament la seva feina, 
es  va quedar d'allò  més tranquil.  Ell  mateix va de-
finir-se com un detectiu ràpid i efectiu, assegurant-li 
al seu client que en qüestió de dies tindria totes les 
respostes sobre la taula.

I efectivament, en només uns dies ja va demos-
trar que treballava bé; molt bé -en alguns aspectes, 
millor que en Moragues-. Això sí, potser era un pèl 
massa ràpid i tot pel gust de la Clàudia, que li agra-
dava estirar-ho tot  al màxim...  Però ara el més im-
portant no era ella, sinó que el seu estimat maridet es-
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tigués tranquil i content, i això ho havia tornat a acon-
seguir.

Després  de  'l'afer  maniquí',  en  Ferran  no  va 
tornar a obrir la boca en tot el trajecte. A l'arribar a 
casa, va pujar volant a buscar la indumentària i tot el 
necessari pel combat -per si de cas, tot i que sabia que 
no li serviria de res- i, després de donar-li un petó a la 
Mar, va marxar cap al punt de trobada, nerviós per sa-
ber com els estaria anant/ hauria anat als seus homes.

Cinquanta-sis minuts després de l'hora d'inici 
de la batalla, arribava al lloc on sempre hi aparcaven 
els cotxes i es vestien pel combat. Però a l'arribar-hi, 
una  presència  del  tot  inesperada el  va  deixar  com-
pletament descol·locat.  Què hi  feia el  Caballero re-
colzat al seu cotxe i vestit de carrer? -va preguntar-se 
en Ferran,  que no entenia res-.  A cas  l'haurien eli-
minat el primer i  ja s'hauria canviat i  tot? O potser 
estava lesionat? Però la resposta era molt més senzilla 
que tot allò; i  és que en Caballero s'havia hagut de 
quedar a Barcelona esperant que li portessin un tele-
visor que havia comprat per Internet, motiu pel qual 
també va veure's afectat pel tall de l'autovia -tot i que 
ell anava uns quatre quilòmetres per davant del seu 
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odiat veí-.
Fos com fos,  el més emocionant d'aquell  ca-

lorós  matí  encara  estava per  arribar;  perquè si  sor-
prenent va ser l'absència dels dos capitans, més en-
cara ho va ser el resultat amb què va finalitzar aquell 
tres  contra tres:  Primer va  caure en  Mac;  però una 
estona després, en  Geo va restablir la igualtat en el 
marcador -tot i que en qüestió de minuts també el van 
eliminar a ell-. Tot quedava en mans d'en Dog, que va 
aconseguir acabar amb en Vila d'un precís tret.

Ja només restava per eliminar en Romero, en 
un cara a cara que havia de decidir quin equip s'ad-
judicaria aquell campionat. La tensió i la importància 
del  moment  van fer  que es  passessin més de mitja 
hora jugant al gat i la rata. Cap dels dos volia arriscar-
se a perdre-ho tot, així que anaven amb peus de plom. 
Però passada una estona, en Romero va veure a en 
Dog corrent per amagar-se darrera unes roques i va 
llençar-li  una ràfega que no el va tocar de miracle. 
Llavors, empès per una pujada brutal d'adrenalina, en 
Dog va aixecar-se del seu amagatall en un acte del tot 
irracional i, estrenyent les dents mentre cridava com 
un animal, va disparar la seva Desert Eagle platejada 
contra el cos d'en Romero, que també va prémer el 
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gallet per enviar-li una segona ràfega de boletes. I tots 
dos van fer blanc; però com no hi havia manera de sa-
ber qui havia tocat primer a qui, van decidir tornar al 
punt  de  trobada  tot  comentant,  exhausts,  l'excep-
cionalitat de la situació. 

Òbviament,  hi  hauria  d'haver  una  partida  de 
desempat. El problema era que s'havia fet una mica 
tard,  i  de  seguida van començar  a  sortir  veus  que 
proposaven deixar-ho per l'endemà. Però en Ferran va 
veure allà l'oportunitat perfecta per saldar vells deutes 
pendents, i no va dubtar en proposar un cara a cara 
entre en Caballero i ell.

Una pistola per cadascú; cinquanta metres de 
separació entre l'un i l'altre; trenta minuts de temps 
màxim i l'única possibilitat  d'avançar cap endavant. 
Aquestes eren les regles improvisades del combat que 
marcaria  qui  s'emportaria  el  trofeu més important  i 
gros de tots els què s'havien disputat fins llavors.

Els primers deu minuts després del tret d'inici 
van ser de tempteig. Entre tots dos sumaven gairebé 
tres-centes pulsacions per minut, i cap d'ells es veia 
amb cor de de fer ni una passa. Però en Ferran, que 
sempre deia que 'qui no arrisca no guanya', va decidir 
que  havia  arribat  l'hora  d'actuar.  Així  doncs,  sense 
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pensar-s'ho dues vegades,  va collir  una pedra d'uns 
quinze centímetres i la va llençar amb totes les seves 
forces cap a uns arbres del davant seu, a l'esquerra. 
Llavors, es va tirar a terra i es va posar a reptar en 
aquella  mateixa  direcció  el  més  ràpid  que  els  seus 
colzes i genolls li ho permetien. Estava del tot con-
vençut  que  en  Caballero  mai  pensaria  que  aniria 
precisament cap al lloc a on havia llençat quelcom per 
despistar-lo. 

I així va ser. A partir d'aquell moment, en Ca-
ballero va començar a desplaçar-se lentament i ajupit 
cap a la banda contrària d'on havia escoltat aquell so-
roll. Amb això, en Ferran havia aconseguit que deixés 
descuidada la rereguarda, fet que va aprofitar per se-
guir reptant fins a col·locar-se uns vuit metres darrere 
seu. En aquell  precís instant  ja podria haver acabat 
amb  ell  perfectament,  però  alguna  cosa  el  va  em-
pènyer a fer-ho durar una mica més. Podia veure per-
fectament  com el  seu  rival,  amagat  darrere  uns  ar-
bustos, movia el cap d'un cantó a l'altre, i va decidir 
continuar avançant cap a ell. Llavors, quan el tenia a 
escassos tres metres, es va posar dempeus sigil·losa-
ment i -subjectant la pistola amb fermesa-  va apuntar 
cap al seu clatell per després llençar-li dos sonors pe-
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tons. A mesura que el destinatari d'aquelles mostres 
d'afecte es girava, tan sorprès com espantat, el cervell 
d'en Ferran va enviar l'ordre de prémer el gallet sense 
miraments al dit índex de la mà dreta.

Enfurismat per la derrota, per la humiliació a la 
qual l'havia sotmès el seu màxim rival i també per la 
coïssor que aquells tres impactes li van provocar a les 
galtes i al llavi inferior, un embogit Caballero va co-
mençar  a  disparar  contra  en Ferran,  que respongué 
d'igual manera. Un cop se'ls van esgotar les boletes 
-que no els insults-, en Caballero va intentar obrir-li 
el cap amb la pistola, talment com si fos un llançador 
de  ganivets  romanès;  però  en  Ferran  va  reaccionar 
ràpidament, protegint-se de l'impacte amb els braços. 

A tot això, els companys d'ambdós van acudir 
ràpidament al lloc dels fets, alertats per la quantitat de 
trets consecutius que havien escoltat i pels crits pos-
teriors. Però quan van arribar, ja s'estaven rebolcant 
per terra i sagnant per tot arreu, mentre s'esbatussaven 
de mala manera.

Després d'aquests fets tan summament lamen-
tables, la Raquel i la dona d'en Caballero van pactar 
entre elles que no tornarien a la urbanització fins que 
els seus marits fessin les paus d'una vegada per totes. 
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I dues setmanes després, les pressions d'ambdós bàn-
dols van aconseguir que aquells enemics íntims s'as-
seguessin a negociar i, finalment, signessin un acord 
de no-agressió que duraria aproximadament un mes i 
mig.

Pocs  dies  abans  que  l'estiu  fes  acte  de  pre-
sència, una bonica merla de color negre sobrevolava 
un hort de prop de l'autovia. Després de fer-hi unes 
quantes passades de reconeixement, va decidir aturar-
se a la branca d'un garrofer, sota l'ombra del qual hi 
dormia,  com gairebé  sempre,  el  pagès  que  s'encar-
regava de llaurar aquelles terres. Qualsevol altre dia 
s'hi hagués llençat a la recerca de quelcom per em-
portar-se al bec sense pensar-s'ho dues vegades; però 
aquell  matí,  la  presència d'uns éssers  d'aspecte sos-
pitosament inexpressiu, feia que no s'hi acabés d'atre-
vir.

Llavors, després de fer uns quants saltirons per 
la branca i de bellugar el cap en totes direccions -com 
demanant que algú vingués a donar-li una explicació-, 
va  improvisar  un variat  repertori  de  xiulets  de  tota 
classe. Però per molt que s'hi esforçava, res no sem-
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blava distreure a aquella mena de noies calbes i mig 
desmanegades que, cobertes de bosses i amb els bra-
ços en creu, restaven palplantades enmig de la terra.

                    * * *

Espero  que  hagueu  gaudit  llegint  l'Efecte 
Tafaner  gairebé  tant  com  ho  vaig  fer  jo  mentre  
l'escrivia.

Moltes gràcies i fins aviat. 

Per qualsevol consulta / crítica / comentari: etafaner@hotmail.com
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