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OLI:
A la terra de l’oli tot és possible.
Aclariments:
Tot i que aquest conte està inspirat i es desenvolupa en llocs
reals, és una ficció: esdeveniments, suposicions i invencions
estan barrejats amb absoluta llibertat.
Qualsevol semblança o coincidència amb la realitat serà per
força pura casualitat ja que tot és una invenció, relacions, llocs
concrets, situacions passades, presents i futures. Totes les referències a noms o parentius volen semblar reals però no ho
son pas.
Si tot i així algú pot sentir-se molest per que el seu nom
coincideixi amb el d’algun personatge, li demano mil excuses.
El que tens a les mans només és un conte dels que es llegeixen a l’estiu, descansant a l’ombra d’un arbre, a les piscines
del poble.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES:
Els fets.
Era un dia normal, amb una olor normal, una llum normal
i els sons normals. Segurament aquell seria un dia del més...
normal.
El sol volia sortir, mandrós, pel camí de la Pobla i els ametllers ja tenien les volvetes entre rosa i blanc, això volia dir que
el fred començava a marxar, però que encara hi era allà i prou
que se sentia si no feies per evitar-lo. Una rosada molt fina feia
que la terra regalés un flaire agradable i net. Si no fos per que
Sant Joan encara quedava molt lluny, podria dir-se que fins i
tot el romaní i la farigola dels turonets que rodegen el poble
volien contribuir amb el seu aroma a donar a tot plegat un toc
de dia fantàstic.
Era diumenge a les sis. En Ton només hauria de donar el
fato a les quatre bèsties del corral i tindria tot el matí per a ell
sol.
Aquell era el dia que deixava dormir la Sumpta una mica
més, tot i que sabia segur que al ben mig de les campanades
de les 9 tindria l’esmorzar a taula, no fallava mai. I és que la
Sumpta era endreçada i polida; sense ella estaria perdut i segur
que ni ell mateix es trobaria. Quina sort tenir la Sumpta.
Definitivament era un dia de fred, però no es taparia la cara
pas, li agrada aquella sensació de punxadetes que quan entra
al bar, a fer el bon dia, es converteixen en una mena de pessigolles de peu adormit que van de fora endins i surten altra cop
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enfora com una fuita de calentor agradable que et pinta la pell
de vermellor saludable.
Avui tocava el Mestret. Mai s’oblidava de l’ordre i mai falla
per tal de quedar bé, cada dia un, i així tots l’aprecien. Si finalment obrien el nou cafè al carrer Clavé, també farà el mateix.
El Xurill tocaria demà si és que en Pere no es dormia com
l’altre dia i passat demà aniria al de baix, tot i que qualsevol
dia el trobarien definitivament tancat, d’ençà de l’arribada dels
nacionals tothom qui havia intentat arrencar algun dels antics
cafès ha fracassat.
Com sempre, no era el primer en pujar la costa del seu carrer, ni en festa ni en diari podia sortir abans que alguns, no
els envejava pas ni tampoc els penedia, de fet, era una barreja
d’admiració i curiositat el que sentia: “quina força de voluntat
que tenen” i “què collons aniran a fer tan d’hora?”, Es repetia
un cop i un altre en veure’ls.
– Bon dia Ton!
– Amunt va Quim! Avui també t’hi poses?
– Ves quin remei, ahir vaig trencar els ferros i de sort que la
Cinta no va prendre mal, sinó ara si que estaria fet. Total, que he
de netejar si vull o no vull els marges del Monjo per demà passat.
– Quins collons que te el paio! Que s’ho faci ell si ho vol tan
de pressa – va dir mentre acaronava el morro de la Cinta, que
feia ulls grans i dilatava els narius per olorar-lo amistosament.
Però en Ramon va fer un ‘arronsa espatlles’ que ho deia tot.
‘És un mal negoci no treballar la teva pròpia terra’ va pensar
ben endins, però també sabia que després de la guerra gairebé
no es podia triar. Sort tenies si podies tenir una bona mula i els
ferros adequats per a cada terreny.
Pensatiu com anava, no va adonar-se de que al capdemunt hi
havia més gent de la normal fins que hi va ser a sobre.
No és que hi hagués una gentada però no era normal que en
Pep estigués a punt de revista o que dos o tres veïns del final
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del carrer de l’Albi estiguessin xerrant just en aquella cantonada, ni tampoc que a aquelles hores les persianes i porticons
s’entreobrissin amb la curiositat del vespre avançat.
– Bon dia Pep, què tenim?
– Hola Ton, doncs els guàrdies, que han vingut a trobar
l’agutzil i el batlle.
– Els de Les Borges o els de Lleida?
– No, no, els de Les Borges i amb Land Rover! – va rematar
el de cal Cantonera.
No podia imaginar què podia haver passat, però sí entenia
la curiositat, feia menys de sis mesos que la guàrdia civil de
Lleida havia estrenat els flamants cotxes i ara deien que a Les
Borges en tenien un parell, segur que era això el que volien
veure. De cotxes ja en veien i a més a més al poble n’hi havia
més d’una dotzena sense comptar l’enorme Fiat de cal Rafaelet que els feia de correu i taxi si era necessari però d’aquests
moderns i preparats per camins i carretera no era gaire fàcil
veure’n i, sincerament, pel que tocava al Ton i per qui els portava, ni ganes.
En Ton era com tots, curiós si toca i interessat si li toca, però
era diumenge i ell no deixaria de fer el que havia de fer. Va creuar el carrer i en pocs metres ja podia olorar el flaire que sortia
de la cafetera de vapor que tenia l’Albert de Cal Mestret, que
deia que la havia comprat a Barcelona en un bar que plegava
i no es sabia perquè tots pensaven que hi havia quelcom fosc
en l’operació de la cafetera. Però en Ton, ha de dir-se, era de
bon conformar amb els bons cafès de pistó dels altres locals del
poble. Fins i tot en reobrir la sala Univers, feia uns anys, el cafè
era prou digne tot i posar la màquina en marxa només els caps
de setmana. Sempre que feia aquesta reflexió no podia deixar
de pensar en com, de vailet, veia aquells balls i sarsueles i la
competència ferotge però digna amb el local del Flores, i com
aquestes pugnes no feien una altra cosa que beneficiar a tot el
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poble, doncs la qualitat del cinema o del ball era cada cap de
setmana millor i per festa major tota la comarca els envejava,
temps que ja no tornarien. O potser sí, doncs havia sentit dir que
si aconseguien formar una altra orquestra, ni que fos de tres, es
plantejarien tornar a fer ball els diumenges.
– Quin fred, recolló! – va remugar per ell mateix mentre
reprenia el seu camí.
Feia fred i potser tenia un mitjó regirat, doncs no acabava
d’anar còmode amb les sabates de diumenge.
A la porta ja hi eren els de sempre, alguns amb la tassa a
la mà, altres amb les mans a les butxaques, però tots al carrer.
‘Què ha de passar per que aquests estiguin aquí fora...?’
– Què foteu aquí?
– Sembla que n’ha passat una de grossa!
– A qui?
– No ho tenim clar, per això estem a l’aguait...
– Però, què ha passat?
– Han pelat fotimer de bestiar i han fotut totes les tenalles
del Molí Nou!
– Què?!
– Més de tres cents mil quilos, ja m’explicaràs com collons
ho han pogut fer sense despertar mig poble...
La collita d’enguany era de les millors des de feia molt de
temps i l’oli era excepcional. Els qui hi entenien havien dit que
els Italians s’havien tornat bojos en tastar-lo per fer la comanda d’aquest any. De fet la volien tota, però no va poder ser. El
de primera premsada podia tallar-se, literalment, amb ganivet.
El color verd daurat era molt, però molt especial. L’aroma era
penetrant com sempre, com cada any, però quan el posaves
sobre una torrada calentoneta el flaire era irresistible.
Robatoris d’oli ja n’havien tingut, però mai tants quilos i
menys en tant poc temps, a més a més quan els lladregots feien cap sabien perfectament el que es jugaven a Cervià. Aquí
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no estaven per hòsties i si t’enxampaven en donarien exemple
i estaries de molta sort si et donaven a la Guàrdia Civil. Tota
la comarca tenia fama de vetllar molt celosament pel que era
seu; i aquesta coneguda fama feia encara més estrany l’esdeveniment.
– Segur que han estat els gitanots de fa dos anys, ho recordeu? – va dir l’Albert passant el drap als gots.
‘Per què tornarà a eixugar els gots que ja son nets, algun dia
li he de preguntar, si senyor’ va pensar en Ton.
– Segur – afegí en Jaume.
– Segur que no! Aquells eren més llestos que nosaltres, els
vàrem enxampar de miracle, van aprendre la lliçó i van jurar
que no tornarien, i si un gitano jura...
En Ramon ho recordava perfectament, pensava que potser
sí, que podia ser la revenja d’aquella nit, també molt freda
quan va disparar al genoll d’aquell xaval a més de trenta metres. Sagnava com un senglar escorxat. Encara es preguntava
com era possible que una cama tregues tant de fum. Recordava
com el pare d’aquell xaval cridava i renegava que ens tornarien
tot el que havien agafat però que no els matéssim, aleshores va
jurar, i ‘si un gitano jura...’ No podien ser ells de cap manera.
– En Ramon te raó, han estat gent de fora, segur. Això no es
fa amb un sospir i per força uns camions farien soroll i despertarien a mig poble, han estat de fora...
– Jo baixo ara mateix a preguntar! Avui ha estat el Molí
però demà pot ser la Cooperativa...
– Ja ha pujat en Lluís allà dalt per mirar si ha passat res?
– Sí, hi és allà des de quarts de cinc. En Pep del Canyetes
també hi ha anat, amb la Fina.
‘Si en Pep ha pujat el seu millor gos segur que també porta
la cartutxera penjada’, pensà en Ton.‘Mal negoci, tot plegat’.
En Ton va demanar el seu cafè, bullint, aromàtic i amarg
com una mala cosa, el va prendre a peu dret i de dos glops, el
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contrast tèrmic va ser tant fort que per un moment va témer
que el negre líquid volgués sortir ràpidament per qualsevol
altre lloc de per on havia entrat.
– Apunta’l, Albert.
Va sortir i en Ramon va afegir-se sense dir res, la baixada
per la placeta varen fer-la en silenci, només alguns gossos
aixecaven el cap per ensumar-los, el carrer tenia encara les
marques de les roderes del cotxe de la Guàrdia Civil que es
barrejaven amb les fondes marques dels carros del poble, les
persianes de les finestres del carrer demostraven inquietud
al seu pas i, tot i que ja clarejava força alguns bassals encara
eren del tot gelats i per la banda on caminaven una fina capa
de farina gelada s’esmicolava pel pes de les seves passes.
A la plaça Major un parell de grupets demostraven definitivament que ell havia estat dels últims en assabentar-se del
tema. Van fer una paradeta a cada grupet i també era evident
que tampoc en sabien res. Al cap del carrer Major els homes
sortien del cafè i feien, també, rotllana, però pensà que no pagava la pena acostar-se.
I si les portes de l’església eren tancades era ben segur perquè el mossèn Vilà era amb l’alcalde i els guàrdies. De fet, ni
el mateix diable hagués pogut evitar-ho. El Land Rover l’havien deixat a la plaça i un número esperava més adormit que despert a l’interior, tapat amb l’enorme capa verda de llana gruixuda, el coll pujat fins el raser dels ulls i tot just per sobre les
celles el tricorni lleugerament inclinat endavant que li donava
un aire semblant a un dels dolents de les pelis de cowboys que
feien cada quinze dies a la sala del Flores.
Enfilaren el carrer del Riu i van mirar-se esperant que l’altre
digués allò de “i si ho deixem estar”, però van continuar carrer
avall. El fred s’escolava per cada costura i la humitat del gel
desfet era cada cop més molesta sota botes i sabates. I això que
aquest carrer era un dels que per fer la pendent més segura tenia
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més pedra que sorra i cada dos o tres metres una filera de pedres col·locades transversalment feia d’esglaó i de contenidor
els dies de pluja, però tot i així era prudent mirar on posaves
els peus.
La finestra de dalt de l’ayuntamiento resplendia per la llum
provinent del despatx gran, si havien pujat allà dalt volia dir
que no volien ni orelles ni ulls que poguéssim sentir o veure el
que no calia.
A la porta del relativament nou ajuntament hi havia un altre
guàrdia que passejava sobre les lloses de pedra de Vinaixa que
tant havien esllomat a bèsties i homes no feia ni quaranta anys.
Era bonic, això sí, i impressionantment modern per a l’època,
tot i que a molts els semblava més una fortalesa que una casa
consistorial. Algú va dir que l’arquitecte que va venir de Lleida estava fent proves i experiments per tal de repetir quelcom
semblant vés a saber on i molts diuen que per a un poble de
nou-centens ànimes allò era un malbaratament.
Els gossos del senyor jutge també rondaven i deixaven la
seva marca per les cantonades, per tant, allà era clar que hi
eren tots.
– Buenos días, señores.
– Buenos días, caballero – va dir en Ton
– Lo siento, pero no puedo dejarles pasar, órdenes del señor
alcalde.
– ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
– No sé nada, así que si quieren esperar, esperen, pero al
final de la calle o mejor en la plaza...
– Venga ya, Paco. Toma, fumemos un cigarrito para espantar el frío.
– No me vengas con hostias Ton, que el sargento está de mu
mala gaita... No le gusta madrugar ni pa Dios.
– ¿Cuanto tiempo llevan allí arriba?
– Desde que ha llegado el Sr. Juez, casi una hora...
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– Pues fumemos tranquilos, seguro que el alcalde les hará
almorzar antes de irse...
En Ton va treure la bossa de picada i el llibret de paper
de pasta fina d’arròs. Amb una lleugeresa i facilitat increïble,
tenint en compte el fred que feia, els tres homes van fer-se la
cigarreta i van començar a fumar tranquil·lament.
En Ramon mirava a en Ton amb cara encuriosida i a l’hora
nerviosa. ‘Què vols? Què busques?’ semblava preguntar sense
dir res...
– ¿Qué tal tu niña, Paco?
– Mejor, aún tiene cara-sapo però ya no le duele tanto... El
médico dice que en una semana podrá volver a la escuela.
– Me alegro mucho, has tenido suerte...
– ¿Suerte?
– Hombre, de pillarlo a tiempo, digo. Al hijo de Josep unas
paperas mal curadas lo dejaron medio lelo...
– ¿Qué me dices?
– ¿Es verdad o no, Ramon?
En Ramon no sabia ni que el fill d’en Josep hagués tingut
mai galteres. Que parava mig tocat sí, però tot el poble sabia
que era un tema de cosins germans i tot això. Així que primer
de tot va obrir molt els ull i després va assentir amb el cap
mentre feia una llarga pipada al cigarret...
– Y tanto y tanto, casi que se queda...
– ¿Qué se queda, dónde?
– Que no murió de milagro, quiero decir...
– Joder, no me metas miedo con la niña que suficientes líos
tenemos ya en el cuartelillo como para tener que preocuparme
por la Lucía y su madre...
Era el moment d’en Ton...
– ¿Líos? ¿Qué líos vais a tener allí abajo? Si vivís mejor
que Dios...
– Sí, claro, por eso nos gusta tanto ir de pueblo en pueblo a
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las cuatro de la madrugada, con este frío de cojones...
– O sea, que no vienes de Borjas...
– No, no, de Borjas hemos tenido que ir a la Pobla para lo
del muerto y luego pacá por lo de las ovejas, lo del aceite y
para meter al desgraciado en la jaula...
– Ah!... claro claro... Bueno, pues sí que estáis liados, sí...
Toma, para que te hagas otro cigarrito, que la cosa parece que
se alarga. Nosotros nos subimos al Mestret a calentarnos...
Que te sea leve...
– Buenos días – afegí en Ramon.
– Buenos días, señores...
En Ramon va adonar-se de com en Ton tenia el que volia, o
al menys quelcom més del que els altres sabien, i que preferia
no estirar més el fil. No fos cas que el guardia s’adonés que
havia deixat penyora.
– Aaai que la saps llarga Ton...
– I els altres prou curta, no? – va replicar l’altre, fluixet i
amb un discret somriure.
Van pujar altre cop a la plaça però en comptes d’anar al Mestret van pujar pel carrer nou per veure el Moli nou i quina fila
feien les instaŀlacions, ells dos ho portaven tot a la cooperativa,
però hi tenien bons amics i moltes afinitats al Molí, i a ben segur
que aquest cop deixaria tocat a més d’un si es que el que ja tenien
venut i repartit no era suficient per suportar la tragèdia.
En girar per cal Palarí el drama ja era palpable i tant la gent
afectada com els curiosos ja començaven a ser molts més que
els necessaris.
El guàrdia civil era un maniquí de fira i no feia més que
mirar a tot el món com si fos transparent. Tant se li enfotia si
la gent venia o anava, i de fet poca cosa hi podia fer, més que
estar-se pal plantat allà on el sergent li havia manat.
Al primer graó del Molí estava en Miquel petit. Tenia el cap
entre els genolls i una manta vella per sobre les espatlles, al
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seu costat i de peu el Pauet i en Miquel gran fumaven de seguit, amb aquell fum que es recargola i gira resseguint els dits
i la mà en sortir d’un cigarret cremat amb ànsia.
Tots dos tenien els ulls vermells i la mirada prou dura com
per no acceptar gaire plany gratuït i deixar clar que fos quin
fos el problema en farien front.
El dia clarejava del tot, ni un sol núvol, el color del cel era
d’aquells que fóra fàcil per un pintor, un color sense barreja,
claret, però intens. Podríem anomenar-lo un blau net.
– Miquel? Miquel Grau! – cridà en Ton.
– Miquel? – va fer també en Ramon.
En Miquel Grau, Miquel gran des de que va ajuntar-se a la
colla en Miquel Pallarès (petit), va girar-se desafiant, preparat
per saltar, buscant raons davant la certesa d’una impotència
manifesta.
– Què?
– Tranquil, Miquel, tranquil...
– Què collons voleu ara?
– Hòsties Miquel! Que som nosaltres, el que volem és ajudar-te, si podem.
– Doncs porteu-me al fill de puta que ha fet això perquè li
faci menjar el seu fetge...
No el van deixar seguir, doncs sense adonar-se estava aixecant molt la veu i van adonar-se que al guàrdia no li feia gaire
gracia el to i com hi havia alguna paraula que, de tant escoltar-la, ja li sonava familiar no volien que en treiés conclusions
equivocades. Van agafar-lo afectuosament del braç i van fer-lo
entrar al Molí, just al costat de la tina principal hi havia dos
bancs de fusta on els treballadors de torn feien la becaina o estiraven el llom entre cabàs i cabàs en el temps de premsa. Van
seure. Primer no van dir res, només van mirar de tocar en Miquel per donar-li a entendre que estava connectat a la realitat
més enllà del probable desastre que suposaria aquell robatori
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i que tenia que mirar-los per poder reaccionar i deixar a banda
aquella disposició d’ànims que a res el portaria.
Poc a poc notaven com els músculs es destensaven i sense
pressions ni preses van tornar a insistir.
– Què ha passat, Miquel?
– Cagunsandeu! Ens ho han fotut quasi tot, el més bo, lo
dels italians! No farem ni un ral de calaix! Saps què passarà
ara? Ho saps? Què collons podem fer? Què els diré...
– Para, para, Miquel... El problema gros vindrà si no troben els lladres, que segurament els trobaran. No poden amagar-se així com així més de tres cents mil quilos d’oli. Per
tant, en lloc d’enfurismar-te mira de conservar la calma i no
pensis en cap mal irreparable o no en traurem l’aigua clara. A
més, no varem sortir-nos entre tots l’any de la gelada, doncs
ara també.
– Aquells eren altres temps, eren temps del coŀlectiu, eren
temps de tots plegats. Saps prou bé que n’hi haurà molts que
riuran una bona estona de veure’ns pregar per unes engrunes...
Va tornar a tancar els punys amb fúria mentre deia les darreres paraules entre dents cada cop més tancades.
– No pateixis tant, collons... Saps perfectament que qui
porta les olives aquí pot aguantar qualsevol cop.
– I uns collons! Ells sí, però nosaltres anem a jornal i tenim
un pessic del que es ven... no veurem una puta merda...
– No hi tornis, explica’ns com ha anat. Qui s’ho ha trobat
tot? Has estat tu el primer?
– En Miquel petit, pobre. Mite’l allà, encara està que no
en fa un de sencer... Sembla que en obrir les portes li ha semblat que una corrent d’aire molt forta venia de dins enfora i
ha pensat que les finestres de la pinyola del pis de dalt eren
obertes, ha pujat i, de fet, totes les finestres eren obertes, les
del pati, les de les golfes i les del despatx del secretari també.
Tot era obert!
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– I totes les tines eren buides?
– Només les grans i les cubes del pati, les dels italians, han
deixat les del nostre consum, el gra i les ametlles no les han
tocat i el vi sembla que no els ha fet cap gràcia tampoc...
– Hòstia puta! – va remugar en Ramon sense poder contenir-se.
– Has esbrinat com collons ho han fet? És que són molts
quilos...
– Vàrem tancar divendres, el dissabte teníem permís per
anar a fer el senglar cap a Prades i a les vuit ja érem al llit.
Jo sospito que algú els ho va dir i el mateix dissabte ho varen
preparar tot per poder treballar a gust per la nit. Fins i tot poden haver posat un remolc al pati pel carrer de Les Borges i
treballar tot el dia. Si ho han fet vestits de feina, qui ho hagi
vist pot haver pensat que eren els italians carregant, jo que
sé... Però el que no puc entendre és com és el perquè no s’han
endut les cubes si ja les tenien plenes, només els calia enganxar-les. Tampoc he vist roderes... Tot és molt estrany Ton,
molt però molt estrany...
– Tranquil, tot tindrà una explicació – va dir en Ton.
Al tocar de les nou, la Sumpta ja tenia els plats a taula, la
canalla neta i vestida, la roba a punt a sobre del llit per poder
canviar-se en pic en Ton acabés d’esmorzar, tot miŀlimetrat
com deia sa mare “filla ho has de tenir tot miŀlimetrat, com els
fulls d’escola”, però avui no era normal, en Ton, de costum ja
seria assegut a taula i ella ja estaria davant el mirall gastant les
valuoses pólvores que la Carmeta li portà de Lleida i que només gastava els diumenges per sortir a missa.
Justament avui que tenia fets uns bocins de panxeta que el
de ca la Salut li guardà expresament dijous passat. ‘Què deu
passar? Jo m’arreglo i ja s’ho farà’
– Ramon, Tonet, Mercè. A posar sabates! Ja!
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– Sí mare...
No era una ordre autoritària, ni tan sols inspirava cap mena
de recança el fet de poder desobeir-la, però mai se’ls passava
pel cap no fer cas a sa mare, la mare sempre tenia raó, la mare
no els feia fer mai res que no fos bo per a ells. Fins i tot els xarops horripilants que el senyor metge els donava, tenien millor
gust si els preparava la mare. És clar que havien de fer-li cas!
En menys de cinc minuts tots tres eren al carrer, vestits de
diumenge: sabates de diumenge, abric de diumenge... Potser algun observador malintencionat podria pensar que algun
d’aquells abrics tenien molts, masses, diumenges a sobre o que
l’abric de la Mercè no era del tot femení, però de ben segur que
a Cervià ningú no en diria res.
L’espera era preocupant, fins i tot la Sumpta ja tenia el mocador posat, passaven cinc minuts d’un quart i el neguit d’esperar quan no toca, el neguit de tenir tres nens mudats que no
poden moure’s per no embrutar-se i de no saber què podria
tenir en Ton per no baixar, deixaven oblidat l’enuig de veure
una panxeta excel·lent gelada en el seu propi greix sobre una
llesca de pa amb tomàquet.
Fins i tot no estava segura d’haver sentit tocar però com
que ja era molt tard va decidir sortir, si més no fins al final del
carrer de l’Era.
En Tonet tenia una esgarrinxada al genoll i en Ramon un
cop va sentir la mirada va dir ‘jo no he estat’ i la Mercè, que
tot i tenir quatre anys no era de molt parlar, va dir ‘sí, sí que
ha estat ell’ . La Sumpta va mirar endavant i va fer allò que les
mares fan tant i tan bé: una avaluació de danys i una valoració
d’esmena necessària o pèrdua assumible en qüestió de segons.
Sense dir res va agafar la Mercè de la maneta i amb la mateixa
diligència i exacta autoritat que quan donà l’ordre de les sabates els va posar en marxa.
– Vinga, nens, anem amunt que farem tard.
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– I el pare?
– Ja hi serà allà, ja veuràs.
– I si no hi és?
– I si, sí que hi és?
– On ha marxat el pare?
– El pare no ha marxat, Ramon.
– I doncs, per què no hi és?
– Calla, Tonet, i fes el favor de no embolicar la troca que tu
ja ets gran.
– Ho has sentit, Ramon, la mare diu que jo ja sóc gran!
– Jo també sóc gran! A que sí, mare? – va dir la petita.
– I tan que sí bonica, tots tres en sou de grans, sou els més
grans i bonics de tot el poble...
Allò era la confirmació de la felicitat immediata i goig ben
orientat que aconseguí que tots quatre remuntessin el carrer de
l’Era com reis en carrossa.
La Marieta, la Maria Cinta i la Dolors ja eren al capdemunt
i com ella, cap tenia el seu home al costat. La cosa era més
seriosa del que havia imaginat.
Algun diumenge en Ton havia portat algun amigot begut a
l’era perquè se li passes la mona i li fes companyia. Algun dia
de festa havia marxat a caçar sense avisar, i ella s’enfadava
molt, però després feien les paus a la migdiada o en el pitjor del
casos tot just després de dormir-se els nens. Precisament la petita Mercè, era una d’aquestes carinyoses reconciliacions. Però
ara no, era evident que tot allò no era cosa del seu Ton.
– Què passa, Marieta?
– Hi ha enrenou al Molí nou. Sembla que els han robat.
– Ja els està bé – va dir la Dolors amb un aire condescendent de qui se sent per sobre.
– No diguis animalades, Dolors, que ara hem de fer-nos
costat tots...
– Tu sabràs a qui li fas costat, Sumpta.
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– Però... – va començar la Marieta.
– Cadascú té el que es mereix... – va sentenciar la Dolors.
La Sumpta no va voler escoltar més.
– Doncs jo tiro a missa que Déu té molta feina i no voldrà
que el fem esperar – va afegir, tot començant a caminar.
– Quina raó tens, Sumpta, apa baixem totes avall i fem via.
La majoria de dones i nens que com ells havien dubtat que
fer, van afegir-se i en arribar a la placeta ja eren un bon grapat
els que, decidits, enfilaven cap a l’església. En bon punt pujaven les escales des del carrer de l’Albi, el mossèn Vilà ho feia
de l’altre extrem, pel carrer del Riu.
– Bon dia, mossèn – van dir els primers en arribar. – Quina
contrarietat pot fer-lo arribar tard a vostè?
– Bon dia a tots. No ha passat res que jo pugui explicar amb
massa detall. Així que passeu i acomodeu-vos que en un no res
estic amb vosaltres.
Tots varen anar passant i els homes congregats a la plaça,
convençuts de no poder esbrinar gaire més van entrar resignats
dins l’església. Tot i això eren moltes les faltes aquell diumenge. No només les habituals per ideologia disfressada de feina o
malaltia, sinó d’altres probablement relacionades amb la desgràcia d’aquella nit.
El mossèn Vilà, tot i sentir suficient afinitat pel “movimiento” no era dels que sentia la necessitat imperiosa d’anar fentho saber a la gent i feia molt la vista grossa amb algunes de
les “faltas de la congregación”, fins i tot era normal que hi fes
concessions a les estrictes normes del bisbat, per exemple, i,
perquè a ell li donava la gana, feia una missa en català cada
quinze dies.
L’olor de fusta i humitat era tan forta com de costum i els
ciris del Sant Cristo crepitaven i deixaven anar el fumet característic amb les seves flametes ballarugues que eren l’alienació
preferida d’en Ramon. Els que més li agradaven, però, eren els
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que per Setmana Santa podien comprar la gent de diners, els
vermells i grocs la flama dels quals feia uns llums que podien
transportar-lo amb facilitat a un vaixell imaginari amb els seus
fanals de coberta o als fanals grocs d’un castell ple de templers
ferotges, disposats a arrencar el cap a qualsevol heretge que
hi gosés aparèixer per raptar una princesa cristiana. En Tonet
també s’avorria, però enlloc de deixar-se portar per la imaginació, la seva dedicació oculta era resseguir amb la mirada
les columnes i els filats del sostre per intentar esbrinar com es
podia pujar allà dalt i com es deuria veure tot plegat de tant
amunt. A diferència del seu germà estava convençut de que no
trigaria gaire a fer realitat els seus plans. De fet en Guillemet
de cal Solis també compartia aquesta inquietud investigadora
i ja tenien alguna idea de com fer-ho, només calia esperar que
l’agutzil es despistés prou o seguir algun dia de festa major
al repicador de campanes per esmunyir-se escales amunt cap
al campanar. Tots dos sospitaven que un cop a mitja torre hi
hauria d’haver alguna mena de connexió amb el sostre i que
d’alguna manera havia de poder entrar-s’hi per tal de guaitar
des de dalt de la volta.
– Lloat sigui el senyor!
El començament de la missa va tornar-lo a portar a la realitat immediata...
No gaire lluny, una altra veu en una altra congregació va
distreure els que eren allà.
– Amb el seu permís, senyor alcalde, els porto l’esmorzar.
– Passa, passa, Maria Teresa, deixa’l a la taula gran. Has
portat la gerra?
– Sí, senyor alcalde, de la bota del mig, com vostè ha manat.
– Perfecte, ja pots marxar. Digues-li a la meva senyora quan
surti de missa que el tinent Romerales dinarà amb nosaltres.
– Així ho faré. Que tengan un buen dia...
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Ningú no li va contestar però el tinent va resseguir la filla
de l’Albert del Mestret amb uns ulls que deien més coses de
les que calia entendre.
– Joder, Romerales, que podría ser tu hija...
– ¿Eh? Bueno, esto... ¿Por dónde íbamos?
– Pues decíamos que lo de la Pobla ha sido un crimen pasional, que lo de las ovejas han sido los gitanos y lo del aceite han
sido los jodidos rojos de siempre que se han vendido el aceite
a otro y ahora quieren hacernos pensar que se lo han robado,
a eso íbamos...
– Senyor jutge, això no s’ho creurà ningú i vostè ho sap
perfectament.
– Aquí el que decide lo que nos creemos soy yo – va dir el
tinent. – Si yo pongo en mi informe a Lérida que ha sido el
Espíritu Santo no hay san Dios, con perdón, que diga lo contrario...
– Romerales, la cosa no me gusta pero al final quien dará
la cara será usted. Mientras los detalles no trasciendan puede
que la cosa sea manejable. Por mi parte, hablaré con mi esposa
atendiendo a que no sea la única que esté escuchando y esperemos que el cuento haga mella. Además con lo duro que va a
ser el tema del robo y el facilitar, de alguna manera, el sustento
a esas familias, espero que lo otro se olvide o se diluya lo suficiente como para que no nos dé problemas.
– Collons, com parles, senyor alcalde – va dir l’agutzil. – Jo
li explicaré el mateix a la meva dona i demà tot el poble ja farà
safareig amb les seves versions.
– Almorcemos de una vez, que tengo el estómago ronroneando desde hace una hora.
En sortir de l’església en Ton esperava la Sumpta amb ulls
tan preocupats com impotents, amb una vermellor pròpia dels
dies de fred, pròpia dels dies de pena...
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– Què ha passat, Ton?
– De fet, no ho sé – en Ton va baixar el cap i de forma imperceptible va demanar a la Sumpta que l’agafés pel braç.
– No m’espantis, què tens?
– El que ha passat aquesta nit portarà cua i serà difícil que
ho puguem solucionar sense que alguns ho paguin car.
– Cervià sempre ha estat sigut poble difícil, però sempre
ens n’hem sortit i...
En Ton no va deixar continuar la Sumpta i buscant amb la
mirada els seus fills, que ja corrien per la plaça amb els altres
nens, tan feliços com sempre, va dir a la seva dona:
– Anem a casa, avui prepararem junts el dinar i després deixarem que la nena faci la migdiada amb tu, al llit gran.
– Has de sortir, no?
– Sí.
– On aneu?
– Marxem amb en Rafaelet a la Pobla, volem saber que ha
passat allà.
La cara d’en Ton no era dura ni tampoc les arrugues del
front senyalaven la preocupació d’altres cops, si la Sumpta
hagués pogut definir l’expressió que observava resseguint el
rostre del seu bon home hagués pensat en una barreja d’impotència i dubte, una expressió, en definitiva, que mai havia vist
en el seu marit i això li va generar una sensació molt estranya
i desagradable just a la boca de l’estómac, però va guardar-se
prou de fer-li notar.
– Doncs som hi! Apa, nens, amunt!
La Sumpta va permetre, però, que els nens fessin el ronso
una estona, al cap i a la fi eren nens i era diumenge. Per a ells
seria diumenge tot el dia.
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LA POBLA DE CÉRVOLES
Dotze hores abans dels fets.
– T’estimo.
– M’estimes?
– Sí, t’estimo, per primer cop a la meva vida puc mirar a
algú als ulls i dir-li que l’estimo sense tenir cap dubte, sense
sentir que estic faltant a la veritat, sense sentir que m’estic enganyant a mi mateixa. T’estimo i sempre t’estimaré, t’estimo,
t’estimo, t’estimo....
Les paraules i els petons anaven enrotllant-se i cargolant-se
al voltant del coll i les espatlles nues d’un home recolzat al
bast marc de fusta de la porta de la seva cabana del tros. Mentre es deixava estimar i acaronar per aquelles blanques i delicades mans una sensació de complaença es barrejava amb els
estímuls físics que ja començaven a despertar novament els
instints que aquella nit, com moltes altres, els havien portat a
la cabana.
Els mugrons grans i foscos de la Maria Teresa eren com
trucades irresistibles mentre es fregaven a la seva esquena, li
encantava quan ella buscava l’exitació movent-se al seu darrere, amb la mirada perduda podia llegir els moviments, podia imaginar sense cap esforç com aquells pits grans i durs es
passejaven pels ronyons, com baixaven lentament al seu cul i
el bordejaven deixant pas a un seguit de petons humits. Sense
cap senyal, només li calia girar-se una mica per oferir-li a la
Maite el que ella volia, el seu sexe inflat i calent que ella prenia entre els seus pits a l’hora que hi mantenia l’extrem entre
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els seu llavis; els moviments rítmics, lents i plens de desig van
tornar-lo boig, va tancar els ulls sense pensar en res, només
sentint, només pensant en que allò era el paradís...
La Maite va notar com els músculs de l’Ernest començaven
a tremolar i el seu sexe es tensava al màxim dins la seva boca
i va decidir que ho volia sentir més endins i posant-se de peu
va recolzar-se d’esquenes just davant d’ell i estirant els braços
va aferrar-se fort al coll de l’Ernest, qui va agafar-la per les
natges i com si fos una nina va aixecar-la del terra per que
ella pogués cargolar-se al voltant de la seva cintura. Va deixar-se caure molt lentament per gaudir cada segon d’aquells
moments i en tan bon punt com es van fondre en un petó dels
que es fan els amants, en un petó dels que només podia fer a
l’Ernest, va notar com el foc d’ell l’omplia per dins. Va abraçar-lo fort i ell la portà fins el catre de llana on tots dos van
deixar-se endormiscar.
Aquell llit era el seu món, l’únic que podien compartir, va
fer-lo gran i còmode i el va posar just al costat de la finestra
que donava al bosc, d’aquesta manera en obrir els porticons
podien estar estona i estona mirant les estrelles i explicant-se
les coses que no podien dir a ningú, coses tristes o alegres,
desitjos o realitats.
El que de veritat era divertit és que la llana amb què va omplir aquell matalàs l’havia comprada al marit de la Maite ara
feia un parell d’anys. Recordava perfectament com en Cesc,
que feia poc que l’havien fet alcalde de la Pobla, li remarcava com de neta i esponjosa era la seva llana i que de bon
segur podria descansar com al cel durant molts anys. No ho
podia haver dit millor doncs aquells dos darrers anys varen
ser els millors de la seva vida, tenia a la Maite quasi bé cada
setmana. Si aquell llit pogués guardar els sentiments tal com
guardava la llana, estaria ple de bones emocions, ple de plaer,
de malenconia i desig.
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L’Ernest va deixar que la Maite es deixés anar cap al son
profund. Al menys la deixaria somiar una estona, deixaria que
somiés que estava a casa, que somiés que ell era el seu marit
tal i com es varen prometre quan encara eren canalla. Així
hagués estat si no fos perquè els pares d’una pubilla mai de la
vida han permès un altre matrimoni que no fos amb un hereu
dels bons i ell no ho era pas. Ell era un Bou i els de cal Bou
tenien terres, però no suficients i a més a més lluny del poble,
un fet que ara, coses de la vida, li anava de perles per estar
tranquil amb la dona que estimava. Va aixecar-se sense deixar
de mirar el cos nu de la Maite, que encara conservava les marques rosades allà on les seves mans la prengueren amb força
feia uns minuts. Va afegir un parell de tironyets al foc. Els
assegurarien una hora més d’escalfor. Per desgràcia no tenien
més temps i el poble era a més de tres quarts hora a bon pas
i tot i que havien vingut en el seu matxo, un animal poderós
com pocs i abnormalment alt per aquesta mena d’híbrids, per
la nit sabia que no li feia cap gracia no veure bé on trepitjava
i a ben segur que aniria tot el camí de volta esbufegant i queixant-se a la seva manera.
Fora feia fred, i en obrir la porta una gelor intensa el va
colpir la pell. Va encendre una cigarreta de dos papers i va
perdre la mirada cap els bancals d’oliveres que es retallaven
als turons, la meitat d’ells ja tocaven el terme de Cervià, la
qual cosa volia dir que tot eren turons i sinuositat. La lluna
donava un color espectral a les rengleres de pedres que perfectament apilades entre bancal i bancal semblava que eren,
amb una mica d’imaginació, les costelles de la muntanya, que
aguantaven els pulmons i el cor de la terra, una terra vermella
i tova que donava la vida a centenars d’oliveres i ametllers.
Aquelles costelles, aquelles pedres, les havien lluitat, treballat
i suat els padrins dels seus padrins i estaven tan perfectament
col·locades que mai calia perdre gaire temps en fer reparaci27

ons. I quan calia, sempre es preguntava quina seria la força
que els seus vells havien tingut, com era possible que amb
la seva precarietat poguessin aguantar centenars de jornades
construint aquella eternitat de parets amb una fe cega en la
terra. Sempre que pujava allà dalt aquest pensament el reconfortava i l’omplia de la fe necessària per continuar treballant
aquelles terres. Recordava com el pare li deia, allà mateix,
que si l’arbre sent el teu esforç, si beu de la teva suor i la teva
sang, et tornarà en fruit el que et mereixes.
La veritat és que no podia queixar-se, doncs les seves collites eren enveja de mig terme i la qualitat, sobretot, de les
rengleres d’oliveres del cap de munt era inigualable. Deien
els més vells que aquells arbres venien dels romans i que van
escampar-los seguint el riu Set fins a les Besses, allà on va
començar Cervià. A ell, però, no li acabava d’encaixar que
l’arbre del fruit verd pogués tenir més de mil anys. Amb son
pare n’havien arrencat molts morts o malalts i replantat convenientment per suplir la pèrdua i prou sabia que eren durs i que
vivien molt. Però mil anys... eren molts anys...
Definitivament, les coses li anaven prou bé, i encara millorarien quan a la propera fira de Sant Isidre comprés un Massey
Ferguson de segona mà al que ja havia tirat l’ull el darrer cop
que va anar a Les Borges, aleshores sí que podria competir en
quantitat i deixar enrere els terratinets apoltronats, gràcies a la
qualitat.
El fred no podia deixar de sentir-se, la seva pell reclamava
quelcom més que la vella flassada que duia a sobre, però la
visió era hipnòtica. Va baixar una mica la mirada i just darrere
els matolls de la figuera unes llumetes platejades l’assenyalaven sense quasi cap moviment. L’Ernest no va moure’s i per un
instant li va semblar que la vella guineu volia acostar-se. Però
no, avui tampoc se’n refiaria d’aquell gegant de dues potes.
El pacte mai escrit era: “jo no et molesto i et deixo viure i tu
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et menges els ratolins que ronden la cabana”. Així havia estat
amb sa mare i així voldria que fos amb els seus fills. De sobte
l’animal va espigar el coll i les orelles, desproporcionades sobre aquell petit caparró, i va girar en sec cap a la dreta, l’Ernest
va girar, també, buscant quina era la causa de la inquietud de
la bèstia, però no va sentir res de res. Quan va tornar a mirar
la guineu ja no hi era, o potser sí que hi era, però no volia deixar-se veure. La guineu sempre tria qui ha de mirar-la i qui no.
Va apagar la cigarreta amb la prudència del qui sap què és
foc al secà i quan ja girava per entrar va sentir el que segurament havia inquietat a la seva amiga de cua platejada. Lluny,
molt lluny un gos semblava parar boig cridant, però era ben
distant.
– Maite! Amor meu...
– Mmmmm...
– Maite, torronet, has de vestir-te, hem de marxar, son vora
dos quarts de tres i si al sòmines del teu marit li dóna per matinar tindrem un problema.
– Que el fotin al Cesc, em quedaré aquí per sempre més...
L’Ernest no va dir res i va començar a preparar el Mansu,
mentre la Maite, que encara va remugar en veu baixa uns segons, va anar vestint-se amb la mala gana del qui torna a la
realitat no desitjada.
El foc era ja un conjunt de brases que lluitaven per donar
les darreres espurnes: taronja, vermell i blanc en una cadència
cada cop més lenta. No valia la pena remullar-les, elles mateixes s’ofegarien en pocs minuts. Les finestres tancades, els
porticons barrats i les quatres coses de menjar guardades al
petit rebost amb porta de tela metàŀlica. Tot en ordre. Podien
marxar un cop la Maite estigués llesta. I ho estava, doncs el
mirava desde la porta ja feia uns minuts. Li encantava com
feia aquestes voltes rituals abans de marxar. L’Ernest va adonar-se’n i fent un somriure va caminar cap a la porta.
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– Apa, vine aquí
Va abraçar-la com sempre i va donar-li el petó de ‘t’estimo,
aviat hi tornarem, tranquiŀla!’ Va agafar-la per la cintura i com
una ploma va enlairar-la fins asseure-la al llom del Mansu.
L’Ernest va tancar la cabana i conduí el gran mascle fins
just el final del marge que separava el primer bancal de l’entrada de la petita era que donava accés a la rústica edificació de
pedra. Allà un pedrís que semblava fet a mida el permetia pujar sense dificultat sobre la doble flassada que tenia col·locada
just darrere de la Maite. Van embolicar-se amb una pell girada
i van començar a baixar costa avall cap al poble.
El Mansu era un gran animal, d’aspecte imponent, el seu
color negre nit li oferia un aire ferotge, però en realitat era el
seu nom el que millor el definia. De fet, era més ruc que un ruc
i tot i conèixer el camí, havent-lo fet centenars de cops, sempre
ensopegava amb les mateixes pedres, sempre s’obstinava en
posar a proba els tendons en els mateixos forats, però al cap
i a la fi sempre portava al seu amo al destí desitjat i d’alguna
manera sabia que ell estava content. Si no, com és que sempre
li donava pastanagues quan sortien en nits com aquelles? Feia
bé la feina, no en tenia cap dubte...
Van començar a baixar i després pujar per tornar a baixar
i quan ja portaven una bona estona pel camí real i enfilaven
la plana llarga abans de fer cap a la pujadeta que els duria al
darrere del poble, en Mansu va tensar-se inesperadament i les
seves llargues orelles van neguitejar-se com no era habitual,
va aturar-se en sec i l’Ernest va estirar la mà de la corda tot
deixant anar un ‘Apa Mansu! Tira avall, tira!’. L’animal va
repicar el terra amb la peülla dreta però no va fer més que fer
una passa enrere.
– Una serp Ernest, serà una serpota...
– Au va Maite, una serp, de nit a l’hivern i al camí? Sembles
de ciutat tu ara... Què collons passa, Mansu! Tira avall, tira!
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Encara no havia dit el darrer ‘tira avall’ que l’Ernest va reparar en el soroll de petjades ràpides, el soroll de respiracions
frenètiques i va sentir com el Mansu es retirava del camí sense
fer cas de les seves ordres.
– Collons! Que ens fotràs als esbarzers! Tira malparit, tira!!
Els sorolls eren cada cop més forts i en aquell instant dues
ombres, ràpides com llamps, van passar pel seu costat. Eren
dos gossos, un de pelut i bru i un altre blanc i fort, que corrien
i corrien com fugint del seu propi esperit o com si perseguissin
la llebre més sucosa de la contrada. Va ser un vist i no vist, en
aixecar la mirada els dos animalons ja no es veien i el soroll de
la seva cursa s’esmorteïa en direcció al poble.
– Mecaguntot, la mare que els va parir! Quin ensurt que ens
han donat...
– Això no m’agrada. Ernest, de qui són aquests gossos?
– Del poble, no. No els conec pas. Però, sí es veritat que,
si hi ha gossos pot haver-hi homes. Ja som a prop, tranquiŀla.
Mira, baixo jo i ja porto el Mansu del morrió per que estiguis
més calmada. En un quart serem al poble.
I la veritat és que l’Ernest va errar una mica, doncs no van
arribar al poble fins tres quarts després, el Mansu va parar al
primer abeurador. Tot el seu cos fumejava i l’escuma blanca
de la seva suor era visible per cos i potes. Mai no tornaven per
allà, sempre voltaven per les corralines de les afores i allà la
Maite baixava i desapareixia pels carrerons de la pila de rentar
per fer cap a la part posterior de casa seva. L’Ernest no girava
cua fins que la veia entrar, sana i estàlvia, per la petita finestra
del rentador, però com l’amo s’havia baixat a mig camí i la
Maite no li deia res, va decidir que anar a la primera llum era
la millor opció. I allà s’hi va quedar fins que els van trobar.
Tot ell tremolava, com quan arribava, al tard, al corral després
d’un dia llarg de feina. Però segur que l’Ernest el respallaria
i el deixaria descansar després de donar-li les pastanagues. El
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que no li agradava i li feia eixamplar els narius i obrir els ulls
buscant el perill era aquella olor que més enllà del seu propi
suor ho impregnava tot. Era l’olor que feien les corralines d’en
Berto els dimecres a la nit on sempre entrava una d’aquelles
bèsties cepades, inútils i brutes de color rosat però mai en sortia cap. Aquella olor no li agradava gens.
Va ser, precisament, el cosí d’en Berto, el carnisser de la
Pobla, l’Arnau, qui va sortir passades les quatre per esbrinar
qui podia portar la mula a beure, un diumenge i tan d’hora.
L’havia despertat el rascar de peülles a la pedra i l’estrany era
que l’animal no es mogués de sota la dèbil llum que donava la
bombeta de 110 que en Cesc havia fet posar sobre cada abeurador del poble.
Va sortir, decidit, a demanar raons, però a escassos vint i
cinc metres va aturar-se desconcertat, sense cap dubte era el
Mansu de l’Ernest, les flassades de muntar li penjaven per un
costat i una figura, una dona, restava palplantada darrere l’animal agafant la cua, el seu puny tancat amb força i el braç estirat però sense tensió aparent. L’Arnau va arrencar a córrer i en
apropar-se i fer els ulls al contrast de foscor ambarina va tornar
a quedar astorat, com si una mà gegant l’impedís continuar,
el Mansu, la flassada i la dona eren xops, els cabells d’ella li
queien sobre la cara, igual de xops que la pell girada d’ovella
que la cobria parcialment. L’Arnau va portar-se les mans a la
cara i molt lentament va apropar-se a la dona. Era la Maria
Teresa, la dona d’en Cesc. La mà que tenia aferrada a la cua
del mascle, estava congestionada per la pressió continuada i el
braç, sense força, mostrava, igual que el que podia veure’s de
la cara, un color blanc, pàŀlid, quasi transparent. Els seus ulls
estaven perduts, mirant al terra, com si l’empedrat que trepitjava estigués a quilòmetres de distància. Però el que l’havia
glaçat no va ser el color blanc sinó el vermell. El vermell de
sang, un vermell pudent que encrostat sobre la pell i cabells de
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la Maite o regalimant, espès, per la flassada i la llana que feia
d’abric eren propis de l’escena més macabra que mai hagués
pogut imaginar.
– Maite, per l’amor de Déu! Maite! Maite!
A un quart de cinc ja trucaven des del locutori del poble a la
Guàrdia Civil de Les Borges...
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CAMÍ DE LA POBLA
Onze hores després dels fets
Cap a dos quarts de quatre un Fiat 1400 de color negre baixava amb quatre homes mudats per la costa del Gasolet i estirant la segona, al que la màquina donava, deixaven les runes
del pont del diable a l’esquerra.
– Collons Rafel! Què diantres has portat aquí dins? Que
portem la muda de diumenge! I aquesta catipén ens arribarà al
moll de l’os!
– Abans d’ahir vaig pujar-li al Pere-Manel uns sulfats de
Vinaixa i no he tingut temps d’airejar el taxi.
– Cagondé el Pere-Manel i les seves manies modernes de
millorar i millorar. La dona em pelarà com aquest olor no marxi.
En Ton va aixecar una mica la veu i posant-se seriós els va
preguntar sobre el que havien pogut esbrinar pel seu compte.
– Pep, què has sentit a la cooperativa?
– Poca cosa, quan el tinent i el Rué han entrat per preguntar,
els he dit que tot estava a lloc i que no faltava ni un quilo d’oli.
Han fet una passejada per les tines, el tinent m’ha preguntat
coses de les premses noves i després m’ha convidat de deixar
l’escopeta a casa dient-me que allà no hi feia cap falta. O sigui,
res de res. El que sí he sentit quan els seguia cap el carrer, és
que no entenien com que aquí no havien tocat res si, de fet,
hagués estat més fàcil treure l’oli...
– I tu, Rafel? Has portat algun civil cap a Les Borges, no? –
va preguntar al mateix temps que li tocava l’espatlla.
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– Jo no m’he mogut en tot el dia de la botiga, però a les dues
el sergent i un paio embolicat en una capa de civilot, se m’han
fotut dins el taxi, i el de les tres banyes va i em diu que he de
fer un servisio a la benemérita. Toca’t els collons! Com que tots
plegats no hi cabien al Land Rover he tingut que portar-ne un
parell a Les Borges i, és clar, sense veure un ral... No han obert
la boca en tot el camí, he obert les toveres de l’aire per que pugés la temperatura i el de la flassada es deixés veure i, sorpresa,
a veure qui l’endevina? Era en Cesc Puig, el batlle de la Pobla.
– Ostres! El del calabós era l’alcalde? Ara sí que la cosa
s’embolica – va dir en Ramon tot encenent una cigarreta.
– Apaga això, caguntot! Al taxi no es fuma, redéu!
– Es per espantar la pudor de sulfat, collons!
– Si em cremes la tapisseria la pagues tu, cap de cony!
– Va Rafel, que té raó. Accelera una mica que vull tornar al
poble per poder anar al cafè i parlar amb els Miquels per veure
si amb tot plegat aclarim res. I millor serà tornar pel Vilosell
que aquest cony de camí està pitjor del que pensava.
– I que ho diguis, segur que estic desfent la suspensió.
En uns quinze minuts van ser al cafè de la carretera i la veritat és que ningú va estranyar-se. Al ser diumenge i anar mudats
ben bé podia ser com altres cops, que la gent dels pobles veïns
feia una volta per variar la vista i saludar amics o socis tot fent
una copeta o dues.
A primera vista ja es veia que la cosa no era del tot normal,
amb el primer cafè les taules amb tapet ja haurien d’estar plenes de jugadors de botifarra i les botelles d’anís i aiguardent
ja haurien de ser obertes i disposades a la barra gran. En canvi
una única rotllana, d’uns set o vuit homes amb les tacetes a la
mà, enraonava sense alçar la veu just al costat de la flamant
taula de billar que havien estrenat la festa major passada.
– Bona tarda, Salvador i companyia. – va fer en Ramon, tot
dirigint-se al seu amic i company de milícia a l’Ebre.
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Tots dos fugiren junts en la desbandada dels nius de metralladores de prop de Gandesa quan els moros de Franco se’ls
van tirar a sobre sense cap pietat, ja feia més de deu anys. Quan
van arribar els nacionals a Cervià, els dos nois, que havien fugit
per camps i turons, van aparèixer a la plaça del poble amb quatre conills penjats de la cinta tot fent la comèdia de que havien
fugit a amagar-se a les cabanes quan els anarquistes reclutaven
per força a tots els vailets que poguessin sostenir el mosquetó
i que en acostar-se al poble per visitar la família d’amagat, van
veure de lluny la bandera espanyola i van pensar que tot el perill havia passat. Per sort, tot i les diferències entre els faistes i
comunistes, que van separar fins i tot famílies, ningú del poble
els va trair mai, tots tenien força clar quin era el nou enemic.
Fins i tot algun dels terratinents més perjudicats per la revolta,
que coneixien de sobres quina era la realitat, van callar. Ja hi
havia prouta pena i s’havien perdut proutes ànimes com per
deixar que dos nens de poc més de setze anys es podrissin a la
presó de Lleida o acabessin morint de pulmonia a Madrid.
– Hòsties, Ramon, benvingut!
Un seguit de salutacions formals, encaixades sinceres i els
homes van barrejar-se entre l’assistència. Demanaren el seu cigaló amb el gest de confiança que feia el costum.
– Digues-li a la teva dona que tregui unes orelletes, no siguis
ranci, que des d’aquí les hem olorat al entrar. O es que te les
vols fotre tu totes?
Unes tímides rialles van aparèixer i desaparèixer amb la mateixa velocitat, cosa que van detectar ràpidament els cervianencs, ja que de bon segur en qualsevol altre moment la broma
hagués anant pujant de to fins el picant per fer empipar de debò
al pobre Macianet, amo del bar, casat amb una dona vint anys
més jove que ell. Però no va ser així i en pocs minuts tenien un
bon plat d’orelletes, trencades això sí, per anar picant amb els
licors i cafès.
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Ningú deia res i tots feien que remenaven o xuclaven el seu
cafè. La cosa era anormal, mirés per on es mirés...
– Bé, com ho porteu? – va fer en Rafel com aquell que no
diu res.
– Una desgràcia nois, una desgràcia. Encara ens en fem
creus. I vosaltres? Què ha passat amb l’oli?
– Algun malparit els ha jugat una de bona als del Molí Nou.
Uns tres-cents mil quilos.
Va fer-se un esglai general. Algunes de les cares mostraven
un respecte sincer i altres una mena de respir per no haver estat
ells els de la loteria.
– I a la cooperativa?
– Ni una oliva! No han tocat res– va fer en Pep del Canyetes.
– Al menys no heu tingut cap mort, ni ningú se vos a tornat
boig de sobte – va dir en Berto.
– La nostra informació és minsa, com ha anat tot plegat? –
va dir en Ton mirant el fons de la tassa.
– Bé, resulta que la Maite, la Maria Teresa de cal Torregrossa, li fotia les banyes a en Cesc amb l’Ernest de cal Bou,
i ahir, sembla, i torno a dir sembla, que va agafar una turca
de caldéu i en despertar-se a mitja nit i no veure la seva dona
al llit va sortir a buscar-la i els va enxampar tornant pel camí
ral cap el poble i... bé, el va pelar...
– Què en Cesc va pelar l’Ernest?!
– De fet, és el que diu la Guàrdia Civil. La única que podria
dir-ne el què fóra la Maite i ara per ara no crec que li puguin
treure res. Ha quedat trasbalsada del tot...
– Tocada del bolet, vols dir! Mon cosí diu que quan la va
trobar estava xopa de sang i que ja no era ella, que ja no hi era
aquí, que tenia l’ànima perduda...
– I on és ara ella? – va preguntar en Rafel a ningú en concret.
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– Han pujat un parell de monges de Vallbona i la tenen a
casa seva. Diuen que en punt es recuperi una mica la baixaran
a Lleida per declarar – va respondre en Macianet des de la
barra i quan tots giraren el cap per mirar-lo, continuà. – I ja us
dic jo que si és veritat el que m’ha dit la dona, no anirà pas mai
a Lleida, la Maite.
– I com ho saps tu això?
– Qui et penses que ha portat el dinar a les dones?
En Ton va apropar-se a la barra i va deixar la tassa amb
compte i lentament.
– Macià, pot sortir la teva dona un moment? Si us plau.
– Sóc aquí – va dir una veu rere la cortina de cintes de loneta que donava a la petita cuina del bar. – Us puc dir poca cosa i
el que puc dir no té ni cap ni peus. El que sí és cert és que ella
està malament, molt malament.
Va acostar-se al seu marit i, agafant-lo pel braç va acaronar-se al costat d’espatlla tot recolzant el cap, va mirar-lo buscant assentiment i després va guaitar els homes que esperaven
a l’altre costat de la barra.
– Escolteu-me bé, jo no sóc del poble, això tots ho sabeu,
sempre he estat observada per tots i per totes – va remarcar. – I
m’ha costat molt arribar a estar tranquiŀla amb la meva feina
i amb el meu home i només em faltaria ara tornar a començar
a sentir mirades i comentaris sobre si jo he dit o jo he sentit
i molt menys si ha de costar-me anar al cuartelillo a donar
explicacions. El que ara digui, no ho he dit, el que ara digui
no ho tornaré a repetir i si no ha de ser així, callo ara. Us ha
quedat clar?
La concurrència estava en silenci, mai havien sentit a aquella dona parlar tant seriosament i molt menys amb la claredat
desafiadora amb que ho havia fet.
En Salvador va avançar-se a tots i amb la mateixa fermesa
i aixecant una mica la veu va parlar.
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– En tens paraula, Ramona, tu no has dit res, pots estar
tranquiŀla.
La resta d’homes van assentir.
– A mig matí un caporal dels civils i l’agutzil han vingut a
demanar al Macianet que els portés dinar per a tres a ca l’alcalde. Sembla ser que no volien deixar entrar la família d’en
Cesc ni la de la Maite a la mateixa casa per evitar problemes.
Quins problemes?
»Ja sabeu tots que el poble a aquelles hores ja sabia lo que
li havien fet al pobre Ernest i és ben sabut que els de cal Bou
i els de ca l’Arbeca no poden veure’s des de que l’Ernest va
intentar desfer el prometatge de la Maite amb en Cesc. Per
tant, en pic ha corregut lo de les banyes el pare i el germà de la
Maite s’han presentat a cal Portalet per demanar explicacions
i de les paraules han passat a les mans. Per sort els guàrdies ja
eren allà i els han separat i demanat que no surtin de casa en
tot el dia.
»Bé, el cas és que cap a la una he anat amb un bon brou
de pilotes i una cassoleta de pollastre rostit dins al cistell. En
arribar, el caporal, que per cert, he de dir-vos que farà nit aquí,
m’ha dit que pugés jo mateixa i així ho he fet.
»M’ha obert una hermana, l’altra estava resant de genolls
davant una de les finestres i la Maite seia en un balancí al costat de la taula davant de la llar de foc. Estava embolicada en
una flassada fina amb el cap cot i mirant el foc amb uns ulls
que no veien res. La monja m’ha fet deixar el cistell a la taula
i he començat a treure el menjar. Com que la taula no era parada m’he posat a fer-ho tot. La cuca aquella no feia més que
convidar-me a marxar, no li he fet cap cas i he continuat fent
via tot dient-li que podia avisar la seva companya per venir a
dinar. Quan m’ha donat l’esquena i tot just quan estava posant
la cullera al costat de la Maria Teresa ella ha aixecat la mà i ha
agafat el meu canell amb força. De poc que no em surt el cor
40

per la boca, tenia els ulls en foc i la pell blanca com la neu.
L’esglai ha estat tant fort que em sentia el bategar a les orelles.
Sense deixar d’estrènyer-me ha començat a parlar molt fluixet i
m’he acostat tot el que he pogut per mirar de sentir-la bé, però...
– Però... què? Parla, dona! – va dir en Pep.
– És que encara ara quan ho recordo no li trec el sentit i
encara m’agafen esgarrifances. Només va repetir-me un parell
de cops. ‘l’Ernest va lluitar, l’Ernest va lluitar, l’Ernest m’ha
salvat del marracu...! Digues-li a la padrina que tenia raó,
digues-li que no em tornaré a portar malament... digues-li...’ i
en sec s’ha afluixat tota i ha tornat a deixar-se anar al balancí.
Les monges m’han preguntat què passava o si ella havia dit res
i jo els he dit que se m’havia caigut una cullera sobre el pollastre i que potser havia tacat les estovalles, que ja ho netejaria
si calia. He recollit el cistell i he marxat quasi sense dir adéu.
Això és tot.
– El marracu! No haurà dit un berracu? Potser els va atacar
un senglar ferit... – va suposar en Ramon amb cara d’incredulitat.
– Mireu, estava com un flam, però estic segura que va dir
marracu.
– Realment s’ha trasbalsat, tenies raó, no té cap ni peus.
Moltes gràcies, Ramona. I estigues tranquiŀla, que ningú et
tornarà a preguntar res, al menys per part dels que estem aquí.
En Ton va mirar els seus companys, i tornant a fer la rotllana amb els homes va insistir sobre el que poguessin saber de
com havia passat però tot eren detalls que encara feien menys
comprensible la situació i sobretot la deixaven totalment inconnexa amb el tema de l’oli de Cervià. Uns deien que en
Cesc va sortir amb una destral de fer llenya, que si no estava
tant begut com semblava, que si no havien trobat la destral era
perquè de bon segur estava al fons d’algun pou i que els gossos
de l’alcalde també podrien haver estat la causa.
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– Destrals, gossos? Però què collons li han fet a aquell
home?
– Ah! Però no us ho havien dit? L’Ernest estava obert com
un xai per escorxar i.. el cap... el cap encara no l’hem trobat...
– Redéu!
En sentir la descripció en Ton va sentir un calfred i un flash
va connectar per uns moments el que acabava de sentir amb
el que li havia explicat el jove Silveri ‘el cabrer’ en trobar-lo
a l’alçada del carrer Calvari, quan tornava amb la família després de missa, feia unes hores...
– Sumpta, ves tirant amb els nens, que de seguit us atrapo.
– No triguis Ton, si us plau.
– No passis pena, ara vinc.
En Silveri estava amb un cosí del Mateuet explicant-li com
havia anat la cosa just quan en Ton va afegir-se.
– Bones Silveri, bones Jaume. Ho sento molt noi, ja m’han
dit que han sigut els teus corders els del desastre. Com és que
els tenies allà dalt?
– Ara li explicava al Jaume. Resulta que els del Pere-Manel
i els de cal Tocs dijous al matí van demanar-me si podia fer una
passada als bancals del cap de munt del Set tirant a la Pobla
fins el camí ral. Que si ho podia fer em deixarien torcats tots
els arbres joves amb pintura pudenta el divendres, però que no
hi anés més tard de dissabte no fos cas que l’olor escampés i
els corders es fotessin els brots dels acabats de plantar. Jo per
guanyar temps vaig pujar els afarams ahir cap el vespre en lloc
de tancar-los al corral, ja saps que el del Tocs té una cabana
de volta de les grans i un tancat sota un cobert de canyes amb
prou espai com per deixar uns quants corders una nit, així ho
vaig fer, vaig pujar la meitat del ramat, les més llanudes, i
vaig deixar també la Linda i el Perdigot per quedar-me més
tranquil. I vés per on quina desgràcia, avui quan he arribat
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allà, que no eren ni les sis, no quedava res viu allà, totes eren
mortes i a sobre m’han fotut els gossos, mecagondeu!
– N’has perdudes moltes?
– Quinze de les meves, unes vint d’en Pere-Manel i un parell de mascles del Vilatorrada. Ja els ho he dit a ells i la veritat
és que al marge de la cabrejada inicial s’han fet prou càrrec de
que no era pas culpa meva. Fins i tot en Josep Maria m’ha dit
que puc agafar cinc de les seves i fer-los el meu senyal.
– I els ho has dit tu als civils?
– Bé, jo he anat a buscar a l’agutzil però ja eren dins l’ajuntament quan he arribat, li he explicat tot al caporal que estava
a la porta i m’ha fet esperar mentre ell pujava escales amunt.
En cinc minuts ha baixat i m’ha dit que de ben segur han sigut
gitanos amb ganes de fer mal i que dimarts pugi amb en Rafaelet per fer declaració a Les Borges.
En Ton pensava en la conversa i recordava perfectament la
descripció de com havia trobat el ramat, esquarterat i escampat
per mig bancal, tot destripat, tot massacrat. Els dos mascles,
sense cap. Però aquest flash només va ser un segon: ell mateix
va treure’s del cap aquella connexió que no tenia cap sentit.
Va tornar a esbufegar com per fer lloc dins seu a tota aquella informació i fent el gest d’anar a pagar els va dir a tots que
ja era hora de tornar al poble. En Salvador no els va deixar
pagar de cap manera i els va acompanyar fins al carrer.
– On tens el cotxe de morts, Rafel?
– Mecaguntot, és un taxi com déu mana, què collons.
– El tenim al darrere – va dir en Pep.
– Si en sentim res més, no passis pena que t’ho faré saber
d’alguna manera i si no, doncs ja vindrem a veure-us el diumenge que ve.
– Salut, company... – van afegir tots plegats, tot retirant-se
cap el carrer lateral que donava al darrere del cafè.
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– Què en penseu, nois? – va preguntar en Ramon.
– Que hem vingut per no res, per gastar suc i passar fred...
– Au Rafel, no siguis ganàpies.
– La veritat és que la cosa no la lligo per enlloc i menys
amb el nostre problema. Està clar que la Maite aquesta ha acabat boja, però és evident que se sent culpable per alguna cosa.
Potser hauríem d’anar a parlar amb la seva padrina?
– Sí, home, clar, i que ens expliqui que si no som bons vindrà el marracu... – va sornejar en Pep.
– Ha ha, hosti, doncs a casa la padrina es posa molt seriosa
quan amenaça els vailets amb el marracu, fa por i tot, hahaha...
– va afegir en Ramon.
– D’acord, teniu raó, no en traurem res i res té a veure amb
nosaltres. Però... posats a dir... vosaltres penseu que ha sigut
en Cesc?
– Un home begut pot fer qualsevol calamitat, prou que ho
sabem, no?
– Sí, però han dit que la guàrdia civil l’ha anat a buscar a
casa i encara dormia.
– I tu què fas després d’una turca?
– Tu dormiries després de pelar algú? I et rentaries i cremaries la roba tacada si anessis com una cuba?
– Hosti, Ton, jo volia dir que...
– Bé, tant se val, fem via nois. Hem de parlar amb els del
Molí Nou i pensar com els ajudarem.
En girar el carreró just passat el pont estava la Ramona traginant uns sacs que semblaven de farina. Quan van passar pel
seu costat la saludaren amb molt de respecte i ella aixecà el
cap per un adéu general, fent un petit gest al Ton, qui va dir als
seus companys que ara els atrapava. Els amics del Ton no van
fer cap posat i varen continuar carrer avall.
– No et pengis, Ton, que no hem de fer tard...
– Ara vinc!
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Va aturar-se just al costat de la petita porta de ferro que separava aquell carrer mort i sense sortida del pati del cafè.
– Què vols dir-me, Ramona?
– Bé, segurament no té res a veure, però he pensat que potser en Cesc va assabentar-se d’una cosa i això el va fer embogir fins l’extrem de fer aquesta barbaritat...
– El què?
– La Maite està embarassada. Segur.
– Com ho saps?
– Ho sé... què més dona el com...
– D’acord, d’acord, però bé, cada cop penso més fermament que no té res a veure això vostre amb el que ens ha passat
a nosaltres. El que ha dit la Maria Teresa encara em deixa més
desorientat, està clar que s’ha trastocat... Però mira, potser ens
acostem a veure si podem xerrar amb la seva padrina, és possible que ella sàpiga què és el que la pobre infeliç pensava que
feia malament.
– Ton... la padrina dels de cal Portalet fa deu anys que està
ben morta i enterrada...

45

46

LILLA
Cinc hores després dels fets
Matí del diumenge, quarts de nou.
La Maria i la Montse, unes nenes de poc més de set anys,
van afluixar la cursa a mig carrer major, ja no podien amb la
seva ànima, i unes passes més endavant van aturar-se per recuperar l’esma.
– Corre Maria, crida a ta mare!
– Mare! Mare! Surt! – va fer, mentre reprenia la cursa carrer
amunt.
La veueta, aguda, tot just va sentir-se a la cuina on la Filomena, la mare de la Maria, estava preparant l’esmorzar per a
tota la família, però, com totes les mares, ella també tenia el
do especial de sentir tot el que diuen els fills, fins i tot quan no
obren la boca. Va deixar el pot amb la llet fora de l’econòmica,
no fos cas que ho recremés tot, i va sortir a l’entrada eixugant-se les mans amb el drap que portava penjat del davantal.
– Què passa, bonica? A què vénen aquests crits?
– Mare! Mare! Un gossot ens vol menjar!!!
– Què dius, ara?
En aquell instant la Montse va arribar a la seva alçada esbufegant i respirant amb dificultat.
– Que sí, senyora Filo, que hi ha un gos a la pila que no ens
deixa acostar-nos per jugar a escatxigar.
– Ah, sí? I a quines nenes se’ls ha dit que no fa temps per
mullar-se? Eh?
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Les nenes van mirar-se i baixaren el cap sabent-se descobertes.
– Sí, però senyora Filo, lo del gos és veritat! Ha volgut mossegar la Maria i d’un pèl que no m’arrenca la mà.
– Anem a veure aquest gos!
Van baixar pel carrer i en acostar-se a la pila coberta de rentar van poder veure com un parell de nens més grans, asseguts
a l’escala de l’església, es mantenien a una prudent distància
de la petita entrada que donava accés al rentador. Aquell rentador era un luxe que tenia el poble de Lilla: piles de rentar
tots el pobles en tenien, però cobertes i amb un petit muret que
protegia les dones de la pluja i el fred quan el clima es posava
lleig, no n’hi havia tantes. Ara que l’aigua ja corria per totes
les cases, podria dir-se que no era tan singular. Però les dones,
gairebé totes, baixaven o pujaven, ni que fos un dia a la setmana, per rentar una peça i per fer un bon safareig.
– Senyora Filo, no s’hi acosti, que hi ha un gos enrabiat!
– va dir un dels vailets, qui sostenia un pal ple de no gaires
bones intencions.
La Senyora Filomena de cal Gatxes va acostar-se amb prudència però sense cap por a l’entradeta del rentador i quan
era a menys d’una passa, un gos blanc i fort va treure mig cos
bramant i cridant, ferotge. La senyora Filo va fer un salt enrere
i va deixar anar un crit d’espant, va relliscar i va caure de cul
mentre aquella fera no deixava d’ensenyar els dents i baixava
el cap amenaçant atac.
Tot aixecant-se, la Filomena va dir a un dels nois que anés
a buscar el senyor Pla, l’alcalde, per veure què es feia amb
aquell gos.
El senyor Josep Pla vivia al final del poble, pujant el carrer de les Cases Noves i, com era de costum, tots els diumenges anava a l’hort que tenia just davant de casa. Era un bon
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hort que també feia de jardí i de confortable espai de lectura
els dies que el temps ho permetia. Poques coses li agradaven
més que seure sota el salze, sentir l’escalfor del solet de primavera i gaudir dels llibres que tenia a casa o que, de tant
en tant, podia intercanviar amb el notari de Montblanc. Més
d’un cop aquestes trobades li deixaven alguna cosa interessant, sovint prohibida, al prestatge. Per desgràcia el seu amic
Llorenç havia acceptat un càrrec nou a Rubí i ben aviat això
de canviar llibres s’acabaria. També s’acabarien els cafès
amb un amic que quan et feia falta mai no s’amagava. Gràcies a ell va passar del futur incert d’un combatent republicà a
batlle d’un poble. Coses de la vida.
L’Oriol, el nen que pujà a buscar-lo, sabia on anar, dirigint-se directament a l’hort. Però en obrir la gran porta de llances de ferro va aturar-se i el va cridar de lluny, doncs també sabia de sobres que en aquell lloc el senyor Josep hi tenia un rusc
i que, ves a saber com, les abelles de l’alcalde eren especialistes en picar a tots els nens que s’esmunyien per menjar-se el
raïm o les prunes clàudies d’aquell hort. Tot i que amb aquell
fred segur que encara dormien, no va donar ni un sol pas més.
– Senyor Pla! Senyor Pla!
– Què vols, Oriol? Què són aquests crits? – va dir en Josep
sortint pel darrere del nen, cosa que li va donar un bon ensurt.
– La senyora Filomena del Gatxes diu que baixi al rentador
per pelar un gos!
– Què? Què dius noi? Explica’t una mica millor, que de ben
segur que ho pots fer.
– Doncs que un gossot enrabiat s’ha amagat a la pila, ha
volgut menjar-se la Maria, després ha volgut mossegar-me a
mi i encabat ha fet caure de cul la senyora Filomena que m’ha
manat venir a buscar-lo.
– Veus què bé que pots fer-ho si pares a pensar el que dius!
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Apa, ves a buscar l’agutzil i digues-li que baixi a la pila.
El nen va sortir corrent cap a casa, doncs l’agutzil era son
pare, tot pensant que de bon segur no li agradaria gaire sortir
si és que l’enganxava esmorzant.
En Josep va creuar el carrer i va deixar un llibre de Cernuda, que en Llorenç havia aconseguit d’un amic de Mèxic, al
banc de l’entrada. Fent un gest ràpid va agafar el barret dels
diumenges i el bastonet de canya, i va baixar carrer avall per
atendre aquest estrany cas.
Apropant-s’hi, va veure que algun curiós ja hi havia fet cap
i alguns del gossos del poble també, però cap d’ells s’hi acostava, alguns jeien ben lluny amatents a la situació, altres passejaven amb el llom ben eriçat però sense aproximar-se gaire. Fins
i tot el ferotge llebrer creuat d’en Cisco de Valls no gosava ni
flairar a menys de tres metres.
– Ep! Senyor Josep, pari compte, que és molt gran... – va
dir-li la Filo mentre s’acostava per explicar-li com havien anat
les coses.
– Tranquil·la, Filo, aniré per l’altra banda. Fes que els nens
s’allunyin i digues a tots que parin molt de compte, no sigui que
una mala mossegada ens doni un disgust. Saps si ha mossegat
o esgarrapat algun dels nostres gossos?
– No ho crec.
– Doncs que se’ls emportin d’aquí, només ens faltaria un
brot de ràbia al poble...
Just darrere del rentador estava l’altra sortida, que donava
al carrer d’ Avall i al desguàs. Allà, la paret feia una mena de
barana que ben bé podia ser un mirador perfecte de l’interior.
L’alcalde va girar sobre els seus peus i va pujar sobre la paret del
darrere amb molt de compte de no esgarrinxar-se els pantalons.
La Delfina el mataria si li fes un set als únics pantalons de mudar d’hivern que tenia. Va posar-se de genolls i sense fer soroll
va guaitar endins.
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– Déu meu!
– Què veus, Josep? – va preguntar l’agutzil, que acabava
d’arribar.
– Aquest gos no té la ràbia, aquest gos està mort de por i no
el podrem calmar pas sense prendre mal. La pobre bèstia està
protegint a un altre gos ferit. Porta l’escopeta, Joan.
En deu minuts la cosa va estar resolta: el gos terroritzat, un
mastí blanc creuat amb ves a saber què, va morir sense notar-ho, doncs en Joan era molt bon tirador i el va encertar de
mig a mig. L’altre gos no va caldre sacrificar-lo, ja era mort.
– Mireu-li les potes! I la llengua! – va dir l’agutzil.
– Aquest animal s’ha rebentat corrent! – afegí un altre dels
homes, examinant el gos llanut, que estirat, tenia més d’un
pam de llengua fora de la boca.
– I l’altra pobre bèstia què? Ha embogit per defensar un
company mort? On s’ha vist això? I d’on collons han sortit?
– Moltes preguntes, Oriol, però està clar que si tingués que
jugar-me-la... jo diria que almenys un d’aquests gossos era un
pastor.
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LLARDECANS
Vint i cinc anys després dels fets.
Un Seat vuit-cents cinquanta blanc, a punt de treure l’anima
pel radiador, feia cap a la plaça dels arbres i girava pel carrer
de la Verge de Loreto, per tornar a girar al carrer Santa Anna
i buscar un lloc on apararcar-se a l’ombra i tenir un merescut
descans.
En Jordi estava orgullòs de la seva perícia al volant i del seu
gran sentit de l’orientació. Havia aconseguit arribar a Llardecans des de Barcelona, de pet, parant a repostar només un cop
i preguntant només en un parell o tres d’ocasions. Bé, de fet,
qui demanava era la Rosa, la seva dona, i no pas per que ell ho
necessités, sinó perquè ella es quedés més tranquiŀla.
– Ja hi som, ja hem arribat! – va dir, orgullós, en Jordi,
obrint la porta.
– Menys mal que hem matinat, sinó els nens no ho haguessin aguantat – deia la Rosa, tot just obrint l’altra porta del relativament nou vuit i mig. Justet feia un any que l’estrenaren.
Al seient del darrere una nena amb cara d’enfadada i un nen
pàlid com un ciri tot just es movien. La Maria Isabel mirava
el nen i encabat mirava a sa mare per després tornar a mirar al
seu germà. En canvi, l’Antoni tenia la mirada fixa a la respatllera del seient del davant.
– Mamà! Aquest nen fa pudor!
– Maria Isabel, deixa el teu germà en pau i surt ja del cotxe. Ja!
– Mamà, de debò, que la puça aquesta em sembla que s’ha
pixat a sobre.
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– No pot ser, si hem parat fa un quart d’hora a Torrebesses
i no ha volgut fer-ne!
Ràpidament la Rosa va obrir la porta del tot i va tirar endavant el respatller del seient amb l’objectiu de donar més espai
al seu fill, perquè pogués sortir facilment.
– Antoni, fill meu, que tens pipi?
– No, ja no... Però tinc basques....
Dit això, una autèntica font multicolor, com la de Monjuïc, però sense llumetes i a ple dia, va impactar a la respatllera
del seient inclinat i per la suma de la força de propulsió i
el moviment convulsiu de l’Antoni, els fluids van rebotar,
per sort, cap enfora mentre que tot un seguit de petites mandonguilles poc definides relliscaven seient avall fent formes
d’allò més creatives. La segona convulsió va ser molt pitjor,
doncs ja amb mig cos fora, gràcies a l’ajuda materna, el que
va sortir va anar directe als peus de la Rosa, que aquell día
estrenava unes boniques espardenyes amb floretes.
La Maria Isabel, en veure els primers estertors de son germà, havia aconseguit fugir per la porta del conductor amb la
velocitat i agilitat d’un gat, però en guaitar endins per allò de
la curiositat, va veure l’espectacle de les mini-mandonguilles lliscants i sense voler-ho va sentir el flaire del desastre
gàstric i urinari de manera conjunta, va girar-se en sec, i el
color de la seva cara va canviar de rosat morenet, primer, a
verdós, i després a blanc trencat amb una mica de groc. Va
inclinar-se lleugerament i bona part de l’entrepà de pernil
dolç que s’havia menjat per esmorzar, quan havien parat al
bar de la carretera de Montblanc, va llustrar finestra, lateral i
pneumàtic posterior del relluent cotxe, perfectament estacionat a l’ombra.
En Jordi, qui tot just acabava d’encendre un 46, gaudint
d’una primera pipada, que era tan genial com deia l’anunci
de la tele - ni fuerte ni suave, lo justo -, restava, estupefacte,
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unes passes més enllà, sense gosar fer ni una xuclada més al
cigarret, amb els ulls molt oberts i pensant que allò no podia
estar passant de veritat. Com podia succeir allò just en el darrer segon del viatge? Això és el que deia la cara d’en Jordi.
Per sort, l’experiència de l’estiu passat, quan estrenaren
el cotxe amb un passeig de Barcelona a Cadis amb els nens
encara més petits va donar sortida a la Rosa més resolutiva
i diligent, que sense gaires miraments va començar a manar
i ordenar.
– Jordi, no et quedis mirant!
– Eh?
– Treu la bossa petita i porta aigua d’una font... a la plaça
que hem passat abans n’he vist una, agafa la galledeta de la
platja de la nena. Vinga, que si no ens quedarà aquesta pudor
per sempre més dins el cotxe.
En Jordi, en sentir les paraules “pudor”, “cotxe” i “ per
sempre més” va reaccionar ràpidament i enseguida van estar
tots dos netejant el desastre. La Rosa, descalça d’un peu, feia
net el seient d’escai marró i mirava de treure totes les restes
de ranures i ranuretes. En Jordi, suat de dalt a baix i la cara
un pèl congestionada, anava tirant galledetes d’aigua sobre el
lateral del cotxe. Semblava que ambdós estaven aconseguit
l’objectiu. Mentrestant l’Antoni campava feliç tirant pedretes dins d’un abeurador proper, totalment recuperat i amb la
comoditat que oferia el fet d’anar amb el cul a l’aire esperant
que la seva mare li poses els pantalons de recanvi. La Maria
Isabel vigilava l’espardenya de la mare neta i al sol sobre el
pedrís de la font. Tenia els pantalons i els calçotets del seu
germà en remull al mateix abeurador. Ella ja tenia onze anys
i ja podia prendre aquella mena de responsabilitats, a més a
més calia ajudar quan tocava. La seva manera de remullar
els pantalons de l’Antoni segur que posaria contenta la mare
per la seva innegable efectivitat i a sobre era d’allò més di55

vertit. La descoberta era que posant pedres a les butxaques, els
pantalons s’enfonsaven poc a poc fins a perdre’s en el verdet del
fons. El primer cop va ser fàcil recuperar-los doncs havia fet la
prova a la part on rajava l’aigua de la font. L’abeurador, allà, no
era gaire profund. En el seu segon experiment arquimedià ja va
coŀlocar un parell de rocs de tamany considerable a les butxaques i va decidir deixar-lo anar a la part més fonda. L’èxit va ser
total: els pantalons van desaparèixer en menys d’un segon, en
el sentit més literal, doncs allà el verdet i les algues eren ja prou
grans com per camuflar del tot uns pantalonets de nen petit. El
problema el va tenir la Maria Isabel quan va intentar recuperar
els pantalons i va veure que tot just els tocava amb la punta dels
dits tot i estirar amb totes les ganes el braç. Va pensar que el
millor seria inclinar-se per veure com confrontar “el problema”
Sense pensar-ho gaire va ficar la cara dins la pila i, és clar, des
d’aquella nova perspectiva la peça de roba semblava molt però
molt a prop. Va treure el cap fora per agafar aire i va tornar a
estirar el braç, però ara amb el cap dins l’abeurador, cosa que va
fer que patís un petit desequilibri de pesos en abocar-se molt i
intentar agafar els pantalons plens de pedrotes.
L’Antoni va observar atentament tota aquella demostració
de traça i per un cop els mètodes de sa germana li van semblar
magnífics, sobretot quan va veure com mig cos de la Maria
Isabel desapareixia dins l’aigua i les cames morenetes de la
seva germana bategaven en un intent desesperat per recuperar
la posició inicial.
No s’ho va pensar ni un segon: va treure’s la samarreta que
duia i va començar a córrer carrer avall buscant on eren els
seus pares netejant el cotxe. I quan encara era a uns quants
metres va començar a cridar.
– Mamà! Mamà!
En Jordi, que ja donava per acavada la seva tasca netejadora
i encenia una segona cigarreta benguanyada, va ser el primer
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en aixecar el cap. En veure com el seu fill corria a tota pastilla
pel ben mig del carrer, despullat i cridant a la seva mare, va
tornar a posar la cara amb la qual havia començat tot.
– Què? – va fer la Rosa traient el cap del cotxe.
– Mamà! Mamà, puc banyar-me amb la tata? La tata s’està
banyant a la font, i jo també vull...
La parella va mirar-se neguitosa i perplexa, i quan començaven a córrer cap a la font, per la cantonada apareixia la Maria
Isabel amb l’espardenya de la mare en una mà i els calçotets
i pantalons de l’Antoni en l’altra, totes dues coses tenyides a
pinzellades d’un espectacular i agradable verd maragda. A tot
això, cal afegir que la nena anava xopa tota sencera i que els
rinxols negres del seu cabell eren ara embulls impenetrables.
– Mira, mamà! Mira què bonics que m’han quedat els pantalons! – va fer l’Antoni amb un somriure gran d’orella a orella,
ensenyant uns dents blancs i arrenglerats que mostraven tota
l’innocència del món i el convenciment de no haver fet res malament.
La parella va aturar-se, i amb una mirada de complaença,
va esclatar a riure mentre miraven de calmar-se.
Els nens no hi veien la gràcia per enlloc i l’Antoni, encara
en pilotes, va dir:
– Això vol dir que puc o que no puc banyar-me?
– Ha ha ha...
Quan van tenir els nens vestits, el cotxe més o menys net i
l’esma recuperada van tirar carrer Santa Anna avall fins trobar
la casa que era el seu destí.
– Has deixat les finestres del cotxe un pel obertes?
– Sí, sí, no pateixis. Estic bé, faig bona fila?
– I jo?
– Tu sempre estàs guapa...
Quan en Jordi li tirava una floreta a la Rosa sempre imitava
la cara de Clark Gable. Fins i tot arronsava el front i girava
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la boca fent que el bigotet, clavat al de l’actor, fes una forma
molt graciosa.
– Aiii! Si haguessis fet un pam més, quina por que faries...
– va dir la Rosa mentre tocava fort el trucador d’aquella vella
porta de fusta.
La porta va obrir-se al cap de pocs segons, tanmateix semblava que qui els va obrir ja hi fos allà esperant.
Sense dir gaire més que bon dia, amb un somriure gran i
afectuós, la senyora Carmen va abraçar en Jordi.
– Hola Carmen, vigili que m’ofegarà!
– Hola fills, benvinguts. Aquesta és casa vostra! – va fer,
tot posant-se les mans als malucs. – Així que aquests són els
marrecs, eh? I el gran on para?
– Oh! Està molt bé.
La Rosa li va explicar que el gran, en Josep, el tenien a “los
Castillejos” complint amb el servei militar, però que estava
molt bé, menjava de fàbula i com l’havien fet caporal de bogaderia, vivia millor que ningú. A més a més, com que havien decidit que passarien uns dies a Lilla, aquest estiu, de bon segur
que podrien pujar a Prades més d’un cop per tal de portar-li el
que necessités o deixar-li alguns dinerons.
– Bé, bé, passeu doncs, que ja quasi bé tinc el dinar a punt.
Vos agrada el pollastre rostit?
– Qualsevol cosa estarà bé, senyora Carmen – va comentar
la Rosa. – Nosaltres li hem portat unes neules i uns marlets de
Montblanc per si després fem un vi ranci d’aquell que guarda
el seu nebot. Per cert, que no hi és, en Miquel?
– Deu de ser al caure, ha volgut baixar a l’hort perquè els
tomàquets de l’amanit fossin acabats de collir, està carregat
de manies, diu que com menjats de la branca de cap manera.
Segur que vol que tasteu uns de nous, uns cor de bou, dels que
li varen donar planter nou a la primavera. Però passeu, que ja
comença a picar el sol aquestos dies.
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Ni a l’Antoni ni a la Maria Isabel els agradava aquella casa:
era fosca, tenia mobles molt lletjos, tot feia una olor molt estranya, a iaia, i el pitjor de tot era que no podien tocar res. Però
no tot era dolent, doncs en Miquel tenia un gos molt divertit
que tot i ser coix i gerxo era capaç de suportar totes les maleses
del món.
En Miquel va arribar quan la taula ja era parada.
– Bones tardes a tots!
Va deixar una galleda de llauna i un sac de borrassa a l’entrada de la cuina i va començar a repartir petons i encaixades.
– Hola, Jordi! Rosa, quin goig que fas. I aquets petis dimoniets, qui són? – va fer, asenyalent-los amb el dit i fent moviments inequívocs perquè s’acostessin.
Que el senyor Miquel t’acaronés era com si et freguessin
amb un fregall de ferro. Les seves mans, endurides per les inclemències i les eines, eren dures i aspres com una pedra, però
els nens sabien que havien de passar aquell tràngol de totes
maneres, així que no varen resistir-se gens.
– On és el Gerxo? – va preguntar la Maria Isabel.
– Oh! Petita, el Gerxo ja no hi és, me’l va matar un tractor
el març passat. El pobre ja no hi veia gaire i....
Els nens van quedar muts. Tot i que en aquella casa només
hi havien estat, comptant aquest, dos cops, la noticia va ser
colpidora. Una pena molt gran els va fer deixar anar una llagrimeta. Per altra banda, ara sí que els nens veien una tarda molt
complicada, sense gos per jugar i amb poques perspectives de
que la mare els deixés sortir a jugar sols al carrer, amb l’incident de l’abeurador tan present.
– Però, però... – va dir en Miquel amb una mica de sorna
– potser vos deixo jugar al pati amb el Pinxu, el nostre nou
cadellet.
Va obrir la porta de vidres de la petita galeria que donava al
pati de la casa, va fer un petit xiulet i una bola peluda amb mig
59

cap blanc i mig cap negre va entrar com una exal·lació fent festes
i movent la cua d’una manera tan violenta que les extremitats
posteriors semblava que tard o d’hora no farien peu. Els nens van
saltar de les cadires i intentaren agafar-lo per allà on van poder,
cosa que el Pinxu va agraïr amb llepades a tort i a dret.
La Carmen va mirar de posar ordre i va manar al Miquel
que tragués el gos al pati. De manera divertida però seriosa va
dir-li que allà no hi havia lloc per més d’un animal.
La taula feia goig. No era un dia de festa, era un dissabte
qualsevol d’estiu, però la taula feia molt de goig. Per una banda les amanides fresques, en una safata una mica més petita
un bon repertori d’embotits on hi destacava una bisbesa negre,
i al costat un parell de plats de seitons marinats que de bon
segur la Carmen havia preparat amb tot l’amor del món. Al
ben mig una gran caçola esperava a ser destapada per poder
mostrar com de suculents podien ser un parell de pollastres
de corral rostits amb samfaina. Finalment, ja repartit en grans
bocins, l’inmillorable pa del poble. Per beure, el Miquel tenia
vi de la cooperativa ben fresquet i, encara que a la Carmen no
li agradava (deia que no feia per una taula ben parada) tenia
dues ampolles de gasosa Deliciosa ben gelades per si, com a
ell, a algú li venia de gust aigualir-se una mica el vi.
– Caram, Carmen, ja ens hagués agradat tot això en aquells
temps, eh? – va dir en Jordi, fent una mena de reverència amb
les mans, obrint els braços cap a la taula.
– La cuinera és la mateixa, però molt bé saps que de tall,
ben poc en teniem.
En Jordi va sentir aquelles paraules i va deixar que la seva
ment marxés lliurement a donar una volta: va viatjar en el
temps, anant a parar a aquella mateixa taula, però aquest cop
qui anava a dinar, o millor dit, qui volia enganyar la fam, eren
tres joves tarragonins vestits amb parracs, bruts d’una manera
que un home no acostuma a suportar.
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Una senyora Carmen, ni jove ni vella, els havia fet pujar
a aquella sala quan, a mitja tarda, després de trucar a moltes
portes, només ella els havia obert el forrellat. La Carmen es
jugava molt, doncs havia enviudat no feia ni sis mesos i vivia
sola amb el seu nebot, en Miquel, orfe de pare per culpa de la
guerra. I un poble, ni que fos en temps de guerra, era un poble.
La poca por que la Carmen va tenir aquella tarda va salvar la
vida d’aquells joves.
– Espereu... no seria digne menjar en aquestes condicions,
sortiu al pati i agafeu aigua de la cisterna. ara vos portaré sabó
i roba neta.
El tres germans, en Ramon, en Josep i en Jordi, van despullar-se sense cap vergonya. L’havien perduda tota a les trinxeres de l’Ebre. Allà havien canviat la vergonya i la innocència
per la por, la malaltia i la fam. Els sentiments de coratge i
patriotisme que els van fer conformar-se, per força, quan els
van treure de casa, allà a Tarragona, van quedar enterrats amb
l’ametralladora Tokarev que tenien al seu càrrec. A ells els van
portar a Riba-Roja amb la quaranta dos, una barreja d’homes
i nens que havien d’arribar a Gandesa i prendre la serra de
Pandols, en la que havia de ser la contraofensiva definitiva. I
ho van aconseguir, o al menys això els va semblar a ells. En
realitat van estar anant i venint durant dos mesos, entre turons i
riu. Pel camí la calor de l’estiu va anar degenerant a fred insuportable. Cada cop que els avions alemanys o italians els bombardejaven, el pànic els feia oblidar les inclemències – però els
recordava com de fràgils eren els homes. La mort va començar
a ser una companya de viatge i aquell matí, instal·lats entre
La Fatarella i la carretera d’Ascó, va ser quan en Jordi, que
tot i ser el petit dels germans va ser nomenat caporal d’aquell
niu, va rebre l’ordre de mantenir la posició fins al final. Va
saber amb aquella ordre, sense que ningú li expliqués, que la
fi s’acostava. Feia setmanes que menjaven pa florit i mastega61

ven gra ple de cucs. La roba era apropiada, esparracada però
apropiada. Havien tingut tantes baixes darrerament que fins i
tot podien triar talla. Feia molt de temps que ja no pensaven en
rentar-se... els polls i puces no els molestaven gaire amb aquell
fred, o si més no ja s’havien acostumat a les picades. Quan el
jove tinent que repartia ordres va desaparèixer turons avall,
en Jordi li va dir a son germà gran que ho recollisin tot i que
estiguessin preparats per marxar, però que no calia que desmuntessin la Maxim. Va sortir del niu en direcció sud i en uns
deu minuts va fer cap al monticle on uns companys de fatigues
que havien conegut a Riba-Roja, gent ferma de les Garrigues,
tenien, pel que li van dir, les mateixes ordres i també les mateixes intencions.
– Salvador, nosaltres tres ja saps que som de Tarragona i els
altres dos paios, de Barcelona. No sé pas si ens en sortirem,
no coneixem les contrades, no tinc ni idea de cap on tirar. Què
podem fer?
– En Ramon és de Cervià, però va festejar a Flix una temporada i sembla que ja té alguna idea per poder sobreviure uns
dies més.
– De Cervià? La mare és filla de Cervià! Quan vàrem marxar de casa va dir-nos que si anaven maldades tornaria al poble. Ara per ara no sabem si...
– Ramon vine, home. Explica-li al Pla com ho poden fer per
arribar a Tarragona.
– Impossible, nois, segur que vos enxampen o uns o els
altres. El que heu de fer és tenir paciència.
En Jordi s’estava posant nerviós, ja clarejava i no volia que
el foc creuat l’enganxés entre nius.
– Que vols dir Ramon, que ens hem de quedar aquí?
– Si vols que et pelin avui mateix, sí.
– I doncs...
– Has de tirar cap al nord. No baixis riu avall o ets home
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mort. Mireu de passar per Riba-Roja. Els nostres estan en retirada. Si esperem que comenci la gresca aquí i responem al
primer atac, tindrem una oportunitat. Només una. Els nostres
guaites de front marxaran en pic vegin que responem al foc i
aleshores podem baixar i intentar creuar. Després nosaltres,
si ho aconseguim, baixarem cap a Prades per amagar-nos una
temporadeta.
– I nosaltres? I dius que per Riba-Roja? Però si Flix...
En Ramon no el va deixar continuar.
– Què hi ha a Flix, a Ascó o a Mora?
– Eh.... eh... el que queda de les carreteres...
Se li va encendre la llum de cop. Tots tirarien cap els bons
ponts i les carreteres transitables, tots.
– Tireu per Riba-Roja, pugeu a Maials o a Llardecans i mireu d’amagar-vos, estareu just al mig de tot, si aconseguiu que
el front vos superi, aneu al seu darrere cap a casa. El que no
podem fer és anar junts, fins i tot tres ja correu molt de risc.
– Ja, ho entenc... – va dir, sense poder deixar de mirar al terra.
– Ta mare és de Cervià?
– Eh? Sí, la Maria de cal Correu... Però es va casar a Tarragona.
– Collons, quina casualitat... Vols que la busqui si hi aconsegueixo arribar?
– Fes-nos aquest favor Ramon, els meus germans i jo t’estarem agraïts per sempre...
– No cal, Jordi, tu faries el mateix...
– Adéu, Salvador...
– Ves amb compte, Jordi.
– Ens veiem aviat.
Van aixecar-se i van encaixar mans i espatlles amb tota la
sinceritat que el moment podia permetre. Va tornar ràpidament
cap al seu niu i en arribar els seus germans ja tenien les petites
bosses llestes i els de Barcelona discutien si calia fer aquella
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maniobra o si fóra millor lliurar-se a l’enemic un cop es veiessin encerclats.
– Mireu, nois – va dir en Ramon, apretant-se un forat més el
cinturonet de pell que li lligava el gruixut abric gris (al qual no
li quedava ni un botó sencer). – Ja fa dos mesos que esteu disparant aquesta joguina, heu vist perfectament què fa. Vosaltres
penseu, de debò, que el paio que arribi aquí dalt vos deixarà
conservar la pell?
Els dos nois van mirar-se i sense dir res van començar a
recollir les seves escasses possesions.
L’enemic no era lluny. Als pocs minuts, el foc de l’artilleria
va començar a canviar a morters, i d’aquest va passar a trets
dispersos. Era el moment de decidir-se.
– Joaquim, Robert, vosaltres mateixos! – va dir en Josep als
barcelonins.
– Què fem, Jordi? – va preguntar en Ramon.
– Ramon, comença a disparar, no paris fins esgotar una caixa com a mínim, vosaltres dos prepareu la propera caixa i quan
calgui recarregar, ho feu, però hi poseu una de les barilles de
netejar a la cinta, quedarà tot doblegat i encasquetat, després li
foteu pedrada al morro i a córrer.
En Jordi va acabar de dir això i ell i el seu germà Josep ja
van prendre posicions per començar a baixar. Van apilar les
tres bosses i van esperar. Els de Barcelona van preparar les
caixes de munició i també van preparar-se per començar a
córrer.
El trets d’en Ramon no disparaven a ningú, i si aquell dia
va tocar res, segur que va ser de casualitat. Segurament si arribava a la nit i podia dormir, els malsons que tindria no estarien
relacionats, com altres nits, amb el desastre que ocasionaven
els seus trets. La Maxim Tokarev trinxava tot allò que tocava i
en un cercle curt era com una serra que tallava cames, cossos i
fins i tot ferro de poc gruix – com si fossin de mantega.
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Segona caixa.
Ratatatatatatatatatata...
CLACK!
Click, click...
click...
– Correu!!!
La vareta va clavar el percussor i els tres primers homes
van començar a córrer muntanya avall amb totes les bosses a
sobre, els dos que van quedar dalt van començar a picar amb
un roc la punta del canó i el dipòsit de refrigerant. La màquina
va quedar llesta en pocs segons.
La senyora Carmen va sortir al pati on els tres nois es rentaven amb aigua, els va donar una pastilla de sabó de sosa i els
va deixar roba vella sobre el banquet de fusta que hi havia al
costat de la cisterna.
Va agafar la roba de tots tres i la va anar tirant peça a peça
al foc, tret de les camises que clarament pertenyien a casa bona
i no eren pas militars. Amb una bona rentada, podrien utilitzar-se de nou sense aixecar sospites.
Prou nets, però sobretot reconfortats, van entrar dins la sala
de la llar i la senyora Carmen els va explicar que els nacionals
no trigarien gaire, que havien de menjar i marxar el més ràpid
possible.
El nebot de la Carmen anava tirant la roba al foc amb els
molls de ferro, no fos que les puces se li enganxessin a les
mànigues.
Feia molt de temps que no menjaven calent. Havien oblidat quin gust tenia el vi. El brou va fer efectes miraculosos i
els bocins de llom escabetxat els van fer, quasi bé, perdre les
formes.
– Deixi’ns dormir una estona, senyora. A l’entrada o a les
golfes si ho vol. Amb la foscor desapareixerem. Vostè ja ha fet
més del que calia, li estarem agraits per sempre més.
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La nit ja era ben entrada. El soroll de trets i explosions semblava llunyà, però era molt present.
Els germans Pla dormien a les golfes de la casa, com nadons
acabats d’alletar. La senyora Carmen va decidir deixar-los
tranquils una horeta més. Però no havia baixat ni mitja escala
quan el soroll d’un camió féu que tot el carrer s’estremís.
Els nois van aixecar-se d’un salt. I la mestressa va baixar
ràpidament a buscar el seu nebot.
– Miquel, a les golfes! Guaita si son republicans. Vola!
El nen va pujar les escales de tres en tres.
– Nacionals, tieta!
La cara dels tres nois va tornar-se blanca de cop.
– Fugirem pel pati senyora, no pateixi.
– No fareu res d’això, no serviria pas de gaire i nosaltres
quedariem retratats.
Els nois no s’havien tret la roba per dormir, i quan miraven
de lligar-se els sabatots, la porta del costat va tremolar amb els
forts cops dels trucadors.
– Abran! Abran, en nombre del ejército de salvación nacional.
– Mare de Déu! Som tots morts.
– Aquí no ha de morir ningú. Tots al pis del mig, un amb
el meu nebot i els altres a l’habitació del costat. Vinga, i treieu-vos la roba gruixuda, descamiseu-vos, ràpid...
– Abran! Vive Dios que entraremos por la fuerza!!!
La següent porta era la seva.
La Carmen va obrir abans d’haver de suportar més crits i
veus. La bata i la rebeca gruixuda agafades amb una mà apretant bé el pit i el coll, l’altre mà evitant que els moviments i el
vent de fora li obrissin la bata per la cintura.
– ¡Arriba España, señora! Buenas noches. Ha sido usted
liberada de la opresión roja.
La Carmen es mirava el sergent nacional amb una cara de
por i fàstic que gràcies a la foscor difícilment podien interpre66

tar aquella trepa d’exaltats. En aquells instants ja tenien tot el
carrer amb les portes obertes o esbotzades.
– Señora, ¿cuántas almas tiene usted en esta casa? ¿Cómo
se llama usted?
Ara sí que tenia un problema, si mentia i ho miraven en
aquell mateix moment la cosa podria posar-se lletja. I si no ho
feia, quina veritat li calia explicar?
– ¿Entiende usted el español? ¡Qué cuanta gente vive en
esta casa!
La reacció va ser poc meditada. Però la por, el fred i les
ganes de posar fi a tot plegat van fer que les seves paraules
semblessin del tot versemblants.
– Me llamo Carmen Soldevila. Somos cinco. Soy viuda,
vivo con mis tres hijos y mi sobrino, todos huérfanos de padre.
– Muy bien, señora, mañana por la mañana pasará un servicio de dotación que certificará esta lista preliminar. Tenga
los papeles de los que disponga preparados a primera hora.
Disfrute de la libertad. ¡Arriba España!
El sergent va prendre nota en un quadern i amb un troç de
guix va fer un 5 a la porta.
L’esmentat servei de dotació no va passar ni l’endemà ni
mai, però a les llistes que els nacionals van elaborar i que van
quedar-se a l’ajuntament de Llardecans, on feien els paquets
de racionament, constava: carrer de Santa Anna, número 99, la
señora Carmen Soldevilla y cuatro niños.
– A dinar! – va fer la senyora Carmen.
Tots van seure a taula i sense cap mirament, com si fossin a
casa, van començar a repartir-se els plats i a gaudir de l’àpat.
Tots menys un, que per norma això de menjar no ho trobava
gaire interessant.
– Mamà, no m’agrada.
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– Antoni, com pots dir que no t’agrada si ni tant sols ho has
tastat? A més a més, els convidats no ho diuen, això.
– Vale. Mamà, no em ve de gust això. Té molts enredos.
La Rosa va agafar el plat del seu fill i va tallar i separar en
bocinets el pollastre per tal de que no tingues cap excusa.
– Apa, tot arreglat, és pollastret del bo, del que t’agrada a
tu.
El nen va mirar-se el plat i sense dir res va conformar-se
amb la nova situació.
Quasi bé una hora després, la Carmen i la Rosa van començar a retirar els plats de la taula per donar pas a les postres. Una descomunal sindria esperava ser escorxada per en
Miquel. L’Antoni continuava remenant els bocins de pollastre
en un plat que poc havia canviat des de l’inici del dinar. La
Rosa, conscient que aquell no era dia per pressionar ni fer cap
numeret, va dir al seu fill que si es menjava dos trossos més
podria sortir al carrer a jugar quan acabessin de dinar i el sol
baixés una mica.
La síndria va donar pas al cafè, la mistela, les neules i una
gran llauna plena de magdalenes casolanes que havia fet la
senyora Carmen. En obrir-se aquella llauna una olor penetrant
a vainilla i anís va omplir tota la sala, fins i tot per sobre de la
compacta aroma del cafè acabat de fer. Allò sí que va despertar
l’interès dels nens. Les magdalenes eren denses i fortes, però
el seu gust no s’assemblava en res a les magdalenes que feia la
Rosa o les que podien comprar al forn del costat de casa, allà
a l’Hospitalet. La Carmen va adonar-se ràpidament dels ullets
que feien els nens i abans que la Rosa ho pogués impedir va
retirar el plat de la síndria inacabada de l’Antoni i el va canviar
per mig got de llet fresca i una magdalena.
– Què en vols una altra, Maria Isabel?
– Sí, si us plau!
– A mi també m’agraden molt i per berenar sempre en men68

jo un parell, no puc resistir-me – va comentar en Miquel des
de l’altre costat de la taula.
La senyora Carmen va agafar la cadira i la va acomodar
més a prop dels nens. Com si la conversa només anés amb
ells, tot canviant el to, els va dir que en pic acabessin, i sense
pressa, podrien sortir a jugar amb el Pinxu i, si ho volien, podrien anar al carrer a córrer una mica.
– Però sobretot a l’ombra. I de cap manera entreu a casa
de ningú, que avui es fan les migdiades llargues i podrieu
endur-vos un ensurt.
– Un ensurt? – va preguntar la Maria Isabel
– Què és un ‘ensurt’? – digué l’Antoni
– Bé, si no em feu cas i entreu dins una casa buida sense
permís, podrieu trobar-vos al marracu, que se us emportaria
sense contemplacions. O podria, fins i tot, menjar-vos!
– El marracu? Qui és el marracu? – va preguntar l’Antoni
amb els ulls molt oberts, però sense perdre de vista la magdalena que sostenia a la seva maneta.
– Els marracus són els fills del drac que va matar Sant Jordi, que amb el temps s’han fet molt ferotges i s’alimenten de
nens dolents que no fan cas als pares.
– El marracu no existeix! – va avançar la Maria Isabel.
– A les capitals potser no, hi ha masses cotxes i fanals
allà... però als pobles, els marracus poden amagar-se dels ulls
dels homes a la foscor de les golfes, a les bodegues, fins i tot
m’ha semblat sentir-ne algun a la corralina. Uns tenen plomes, d’altres tenen escates negres i fortes, però tots tenen uns
ullals grans i esmolats.
– Mamà! A que no existeix el marracu? – Digué l’Antoni.
– Tu fes cas a la senyora Carmen i no en veuràs mai cap.
– No en veuré mai cap, de cap manera...! – assegurà la
Maria Isabel, amb no gaire convicció.
Els nens van acabar les postres i van sortir a jugar al pati.
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En Jordi va recordar antigues anècdotes, algunes, quasi bé totes, divertides, i d’altres que van treure una llagrimeta a la
senyora Carmen o van fer fer un brindis al Miquel.
– Així doncs, ara aneu a Lilla? –Preguntà en Miquel.
– Sí, però com s’ha fet tard, segurament farem nit a la fonda
de Cervià, ja que de totes maneres volia fer un vol per allà a
veure la tieta. A més a més, a Lilla tenim la casa tancada...
– Ara rai, encara et queden tres hores de llum ben bones.
Però si ho voleu podeu quedar-vos aquesta nit, o les que vulguis, i anar amb més calma.
– No, no, Carmen, moltes gràcies, que tenim les maletes al
cotxe i no vull desmuntar els plans fets.
Els nens van entrar corrent a la sala amb el Pinxu al darrere,
que en atrapar-los va mossegar la sabata de la Maria Isabel
amb l’intenció clara de no donar per acabat el joc. Els nens van
veure, però, que els grans ja estaven despedint-se, la qual cosa
volia dir que la diversió tocava a la fi. La senyora Carmen els
va donar una bossa plena de magdalenes i els va preguntar si
volien quedar-se uns dies amb el Pinxu.
–Amb el Pinxu sí, i tant!!!
– Jo no! Que aquí a la nit deu estar ple de marracus... – va
dir l’Antoni tot posant-se els dits a la boca, fent veure que tenia grans ullals.
– Ha, ha, ha!
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Trenta anys després dels fets.
L’estiu d’aquell any era especialment calorós, però res podia impedir que els nens, lliures dels deures de l’escola, es
reunissin gairebé tots en colles, sempre que podien.
Les colles es repartien més o menys per edats, però el grup
dels petits (on tots rondaven entre els vuit i deu anys) era l’únic
que podia trobar-se pel matí, doncs els més grans tenien obligacions que complir, ja fos a l’hort, al tros o a casa, fent feina.
Diferent era el cas dels forasters, ells no tenien que treballar
a casa i podien gaudir de tot el temps per sortir amb les bicicletes a qualsevol hora del dia.
L’Antoni va arribar a la plaça major amb el seu taló a la butxaca i un carregament de “senyorites”. Estava decidit a que el
Joan de ca la Gàl·lia no li polís tot, tal i com va fer la setmana
anterior. En Joan era un expert en llançar el taló per guanyar la
posició de la segona tirada, que en realitat era la fonamental.
Però en arribar al terreny de joc, les escales de l’església, va
veure que en Joan no hi era. En el seu lloc hi havia un parell de
forasters com ell i en Ramon del Canyetes, que apilaven meticulosament els retalls de les capses de llumins, les “senyorites”, al peu del tercer esglaó. A l’altre extrem de les escales un
dels nens forasters assajava els moviments de tir amb un vell
i gran taló a la mà.
El joc consistia en tirar amb força el taló des d’un extrem de
les escales amb l’objectiu d’arrossegar les senyorites, apilades
a l’altre extrem, fora dels límits de la pedra on les havien deixat. Si a la tirada inicial no ho aconseguies podies intentar-ho
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de nou i per torns, segons la proximitat del teu taló a la pedra
on apilaves els cartronets. Però aleshores els nens ja llençaven
els talons amb força buscant esventar els retalls de cartró, més
que arrossegar-los. Tots els retalls que sortien de la pedra eren
teus.
– Hola nois, puc entrar?
– A la propera – va dir en Ramon
– Qui sou, vosaltres? – va preguntar l’Antoni als dos nens
nous.
– Jo sóc en Carles i aquest és el meu germà Josep Maria.
– Però tots em diuen Ia!
– Jo sóc l’Antoni.
– Anem per feina – va dir en Ramon.
Els talons van començar a volar i l’Antoni va fixar-se molt
bé en quines eren les aptituds d’aquells nouvinguts i en pocs
minuts va comprovar com de fàcil que seria pelar-los a tots
dos. Avui la seva col·lecció de “senyorites” augmentaria considerablement. Aquests dos eren clarament inexperts: havien
posat a la pila els retalls d’unes caixes amb dibuixos d’animals,
que juntament amb els d’escuts eren els més valuosos. Tothom
sabia que aquests eren els darrers en posar-se – o directament
no es posaven en joc mai.
La cosa semblava clara: seria un dia de victòria. L’Antoni
va començar a escalfar dues escales més avall mentre els altres
tres nens continuaven lluitant per guanyar les seves tirades. De
sobte el temps va semblar que s’aturava. Els quatre nens van
aixecar el cap al mateix temps i van quedar embaladits mirant
com, baixant pel carrer de l’Albi, va fer entrada a la plaça
una bicicleta conduïda per una nena. Mai no l’havien vist. Era
morena amb els cabells llargs, molt però que molt llargs i els
portava lligats en una cua alta que encara potenciava més la
sorprenent alçada de la nena. Tenia els ulls grans i esquinçats,
els seus braços eren també especialment llargs i fins. Portava
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un vestit de tirants, blau, amb floretes blanques i curt fins just
per sobre dels genolls. Les bambes eren de color rosa i això no
era sovint, per no dir mai, vist al poble.
La noia va donar la volta a la font amb elegància, sabent-se
observada, i d’una manera lenta va apropar-se pedalant suaument fins aturar-se tot just davant dels nens.
– Hola!
Els nens estaven del tot sorpresos, no coneixien aquesta
nena de res, i la seva roba no era usual. Però el més important
era que aquella bicicleta, senzillament fenomenal. Mai una màquina com aquella havia estat a seu abast. Era del tot platejada,
i encara ser de pont de noia, tenia canvi de velocitats i dues
cistelles, una al davant i una al darrere, i, per més inri, era plegable. Una meravella.
– Hola! Que me la deixes, noia? – va dir l’Antoni sense ni
tant sols mirar la nena.
– I a mi? Que la puc provar encabat? – afegí en Ramon acostant-se per tocar la flamant bici.
– Sí, si no sortiu de la plaça. Però primer m’agradaria saber
com vos dieu. Jo em dic Rodiló Mari, però tots els amics em
diuen Rodi. Sóc d’un poble molt petit de Suïssa.
– Oh! Ets forastera de fora? – va dir l’Ia
Ara sí que els nens estaven sorpresos: aquesta sí que era forastera, forastera. Segurament això explicava que parlés català
amb un accent molt estrany, algunes paraules escapant-se com
petits xiulets
– Jo sóc en Carles i aquest...
– I jo sóc l’Ia. Collons, que mai em deixes parlar! Soc el
germà d’en Carles, som de Tarragona.
– Jo sóc en Ramon i sóc d’aquí. De Cervià.
– I tu? – va preguntar la Rodiló al nen que, ajupit, trastejava el
tambor del canvi que estava amagat a l’eix de la roda del darrere.
– Eh! Jo... Antoni... Em dic Antoni... Me la deixes, o què?
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Els nens van començar a rodar per la plaça i en les primeres
voltes van respectar el tracte, però quan en Ramon la va agafar i
va desaparèixer per carrer Lleida la Rodiló va aixecar-se i amb
cara de preocupació va dirigir-se als altres nens.
– Que me la prendrà?
– No pas! No pateixis, segur que no t’ha sentit quan deies
lo de no sortir de la plaça.
La nena va tranquiŀlitzar-se i van començar a parlar.
– No hi ha nenes en aquest poble?
– I tant que n’hi ha, el que passa és que surten després de berenar, pel matí han d’ajudar a casa o estar-se amb les padrines.
– I vosaltres no heu d’ajudar a casa?
– A què? A caure?
– Ha, ha, ha...
Pel carrer del Riu un tractor verd pujava estripant l’ambient
amb un soroll i una fumera importants. Només treure el morro,
l’Antoni va saber que es tractava del John Deere del Torreta.
Era inconfusible, tenia un far trencat i tot el morro rovellat.
El tractor va aturar-se just al costat dels nens asseguts a les
escales de l’església.
– Noi, què no hi era per aquí en Ramon? – va dir el conductor del tractor, dirigint-se a l’Antoni.
– Sí, està donant una volta en bici.
– Doncs digues-li que deixi de badar i que busqui a son
padrí. Que li digui que en Ton el busca. Li diràs?
– Segur que sí, no pateixi.
– Ah! I no vos quedeu aquí que puja tempesta de l’Albagés,
segur que en menys de mitja hora la tindrem aquí.
El tractor enfilà carrer de l’Albi amunt i els nens van tornar a
seure a l’escala. La Rodiló, però, va quedar-se dreta, mirant al cel.
– Com és que no ve en Ramon? – Va dir amb un cert nerviosisme sense deixar de mirar el seu rellotge.
– No pateixis que no te la fotrà pas, la bici.
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– Ja però... He de marxar a casa, sinó el meu pare s’enfadarà.
– Tranquiŀla, mira! Ja ve.
En Ramon va fer una entrada triomfal fent un derrapatge de
quasi tres-cents graus just davant de la font.
– Ja era hora! – va dir la Rodiló baixant corrent cap a la
seva bici. Bé nois, he de marxar, ja ens veurem, vale?
– Adéu, noia! – van fer tots.
La nena va treure una bosseta de sota el seient i davant
l’atenta mirada dels nens va desplegar un impermeable platejat com la bici i en un tres i no res va desaparèixer, pedalejant
a tota velocitat, quasi bé sense acomiadar-se.
– Quina nena més estranya, no? – va dir en Carles.
– Sí, però quin tros de bici, noi! – va ressaltar en Ramon
– I has vist l’impermeable? Em penso que li diuen cangur a
aquests que es pleguen...
– Hosti Ramon! Que no se m’oblidi. Ha vingut l’avi del
Ton i ens ha dit que li diguis al teu padrí que el busqui, que vol
parlar amb ell.
– Si, doncs el padrí i el pare estan treballant al tros que tenim al terme de Les Borges, i ja et dic ara que no aniré fins allà
per dir-li que aquell sonat el busca...
– Com és que li dius sonat?
– Està sempre parlant de coses que no entenc. He sentit com
el pare li deia a la mare que el Ton busca fantasmes.
– Fantasmes?
– No sé... Serà pel fill que se li va morir.
– Qui?
– Sí, un tiet del Ton que també es deia Ton. De fet sembla
que el nostre Ton es diu Ton pel seu tiet mort.
– I ara és un fantasma?
– Si t’ho vols creure... Que n’ets de carallot!
– I com va morir?
– Doncs mira, no se’n parla gaire d’aquestes coses, però va
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ser just aquí al darrere. El molt ruc va pujar amb un tal Guillem, de cal Solis crec, a la torre del campanar i es van fotre a
caminar per la volta de l’església, la volta es fa esfondrar i es
van pelar tots dos.
– De debó? – va dir un dels de Tarragona.
– Des d’aleshores que la porta del campanar està sempre
tancada i les claus només les tenen l’alcalde i l’agutzil.
Amb aquestes darreres paraules els nens van notar com
unes gotes imponents començaven a caure, repartint-se de manera molt irregular per tota la plaça.
– Mecagondeu!!!! Si arribo xop a casa la mare em pentinarà. Marxo nois!
En Ramon va arrencar a córrer i va deixar els tres forasters
mirant-se i pensant a veure què feien.
– Vols venir a casa nostra? Podem quedar-nos jugant a cartes a l’entrada fins que passi la pluja.
Els nens van instaŀlar-se a l’entrada dels de cal Marconet, però
en lloc de jugar a cartes van començar a parlar de la nena nova i
a mirar d’espantar-se uns als altres amb històries de fantasmes.
Com que tots tres havien anat a donar un vol amb la bici de la
Rodiló, tots tres tenien una part de l’informació vetllada i per
tant van fer una recopilació de totes les dades a la seva manera:
la Rodiló era de Suïssa i havia vingut a passar les vacances a un
xalet llogat a les afores de Cervià, al camí de la Pobla. El seu pare
era holandès i la seva mare de França, de prop de Perpinyà – i per
això parlava català. El seu pare era enginyer o similar, quelcom
relacionat amb motors i l’electricitat, i va anar a treballar a Berna, a una fàbrica molt gran. La seva mare era escultora, que ben
bé no sabien què volia dir, segurament alguna cosa relacionada
amb els nens petits, o amb els museus o, ambdues coses. Tot això
explicava la roba moderna, una bici com cap que haguessin vist i
que, segurament, a la Rodi li agradés molt el formatge – tot i que
aquesta darrera dada era només una suposició.
76

CAMÍ DE LA POBLA
Ordres són ordres.
– Has trigat molt, Rodiló!
– Tenia temps de sobres, senyor, el rellotge indicava que...
– Has trigat molt! Ja saps que has de complir amb les indicacions. I fes el favor de dir-me pare. Ves a veure la teva mare
i espereu-me a la cuina.
– Sí seny... pare, com vostè mani.
En Pette, el pare de la Rodiló Mari, era inflexible, i mai
deixava que les seves ordres es discutissin. La seva feina era
vetllar perquè aquesta estada estival fos perfecta – i tots els
objectius marcats abans de venir s’assolissin sense haver de
córrer riscs innecessaris en aquelles terres tan agrestes.
– Oh! Quina mania que em té en Pette... – va fer la Rodiló
en entrar a la cuina.
– No li facis cas, només es preocupa per tu. Has fet tard, i
a més plovia...
– Olianne, mare, només eren quatre gotes i duia l’impermeable des de molt abans que comencessin a caure les primeres...
– Bé, es igual, ajuda’m a preparar el dinar i si vols calmar
al Pette, no surtis avui. Queda’t, pots preparar una crònica o
avançar càlculs per quan tornem a casa.
– D’acord, d’acord...
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Plans de futur
En Ton va aparcar el tractor al cobert del darrere de casa
seva i va endreçar les aixades on tocava. Després va rentar-se,
com de costum, a la cisterna del pati i va pujar a casa per veure
si podia donar un cop de mà a la Sumpta amb el dinar.
– Hola, amor meu – va dir en Ton obrint la porta de la cuina.
– Hola? Què fas aquí tan d’hora?
– Eh! Res. He acabat el que tenia que fer i ja veus, sóc aquí.
– Sí home, el trot de la mula tot el dia dura!
– Bé, és que... he esmorzat amb en Martinet a la cabana i
m’ha explicat algunes coses que voldria comentar amb en Pep
i en Rafel. Hem quedat per fer un cafetó al Mestret, tot just
encabat de dinar.
– Ja hi tornes, Ton?
– No, no és el que et penses, allò ja està oblidat.
– No et fiquis en embolics un altre cop. Que prou de fama
t’has guanyat ja de liante. Pensa en la família abans de remoure res. M’has sentit bé?
– Sí, no pateixis, dona.
– El teu fill també vol parlar amb tu, fes el favor d’escoltar-te’l. M’has sentit bé?
– Un altre cop lo de la colla de paletes, no?
– Sí, però aquest cop està decidit, així que tu veuràs què fas.
– I les terres?
– A què li dius terres? A la misèria que ens ha quedat després de l’unificació que va fer el nostre benvolgut alcalde?
– No podíem fer res!!
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– El teu fill no et negarà l’ajuda amb la terra. No li neguis
tu la teva amb el seu futur!
– I d’on treurà els quartos per començar, eh?
– Per això vol parlar amb tu, cap de soca!
No van dir res més sobre el tema, però al Ton prou que no
li feia gràcia el tema de deixar les terres i posar-se a fer cases
i més encara si havies de fer d’empresari i contractar a gent.
El seu fill, en Ramon, va arribar justet quan la Sumpta començava a servir els plats a taula. Avui tocava amanida i patates bullides amb pell i força sal, servides amb un tros de
llangonissa oberta, fregida amb una cabeça d’alls.
– Hola, pares!
– Hola fill, res de nou?
– Bé, podríem dir que no, però sí que voldria parlar una estona amb tu quan fem les postres... sobre el tema de sempre...
ja saps... vull fer de paleta.
– No et cal esperar a les postres. Ho veus clar, no?
– Sí.
– Com de clar?
– En Manel ha parlat amb un paio del Vilosell i m’ha assegurat feina per al menys dos anys a preu tancat i per quatre
sous. Com repartir-los ja seria cosa meva.
– Quatre sous?
– O cinc, depèn del meu compromís.
– I què demana per començar?
– La furgoneta i el personal han de ser meus, i si vull puc
entrar amb el material des de la primera obra. L’oferta no pot
ser millor.
– I a on collons el fotràs el material?
– D’això també en volia parlar-te... Tu podries demanar-li
al Jacint que ens fes un bon preu pels patis del carrer del penal?
– Sí, home! I què més! I a on vols que guardi ell les seves
quatre bèsties?
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– Al pati de la padrina...
– Ni parlar-ne, aquell pati està al costat d’on guardem les
nostres coses. Tota la vida que allò ha estat nostre...
– La mare ja m’ha dit que sí.
– Que la mare... – va fer-se un silenci tens, però la Sumpta
no li perdia la mirada al Ton.
– I les eines, la furgoneta, les màquines per començar...?
– Ho tinc tot calculat! Necessito un quatre llaunes i una
DkW. Primer em vendré el 127, ja tinc qui el vol, i després
aniré a la Renault de Lleida a negociar per un 4L. La DkW la
compraré de segona mà i si tot surt bé l’any vinent en compraré una de nova...
– Para, para... fill, estàs corrent massa...
– No pare, és ara o mai. Necessito unes 550.000 pessetes i
el teu suport...
– Fill... jo no en tinc tants, de calés...
– Però pots avalar-me!
– Amb què?
– Amb la terra...
– La terra...
– Pare, estic segur que sortirà bé. Podries parlar amb el
Monjo, potser ell voldria fer-nos de banc. Ja ho va fer amb els
de l’Eloy.
– Sí, i així els va anar... no em fa cap gràcia.
– Si no m’ajudes ho faré sol, estic decidit.
En Ton estava marejant-se. Ja tenia una edat i a la família era
prou habitual que la salut no fos del tot bona a partir dels cinquanta i sobretot quan els episodis de gota ja havien fet aparició.
Ara sí que la vida se li tirava a sobre de manera sobtada.
Ho havia sospitat, podria dir-se que ho esperava, però no en
aquell escenari ni en aquell moment. La Sumpta va adonar-se
rapidament que en Ton perdia el color de la cara i que si no
seia, segurament cauria rodó.
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– Vinga Ramon, ja està, ja ho has dit, deixa que ho parlem...
– No mare, hem de decidir-ho ara. És el moment i a més a
més vàrem quedar que...
– Ara anem a dinar! Tu què fas? Dines amb nosaltres o tires
cap a casa teva? – va dir la Sumpta de manera autoritària.
– Eh? Jo... – en aquell moment en Ramon va veure que
el seu pare seia feixugament a la cadira i mirava al terra tot
agafant-se el cap amb les mans. – Sí, sí, menjo amb vosaltres,
que ja li he dit a la Dolors que no hi aniré a dinar.
El to de la seva veu havia canviat del tot. Prou sabia que
el seu pare no estava gaire fi darrerament i encara que el tema
era realment urgent i important, la salut de son pare era el
primer. Demà seria un altra dia.
Per la tarda, tres homes havien de trobar-se al bar Mestret.
En Ton i en Pep van ser els primers en ser-hi. Amb el cigaló
ja a les mans va arribar el Rafel, sempre corrents, com si el
temps anés un pèl per davant dels seus peus. En faltava un, en
Ramon, que els havia deixat ja feia cinc anys per culpa d’un
fatídic accident amb el tractor.
– Posa-me’n un, Albert! Hola, nois. Perdoneu, però el tren
de quarts de tres ha vingut amb retard i no he pogut arribar
abans.
En Rafel continuava essent el taxi del poble i d’alguna manera havia oficialitzat el seu servei convertint-se en un autèntic servei regular de taxi-bus amb l’estació de Vinaixa i també
amb la capital de la comarca. Tanmateix, i com era lògic, va
acabar fent-se càrrec del servei de correus, ja que era ell qui
pujava les saques des de l’estació.
– No pateixis, noi, que tot just ens hem assegut – va dir en
Pep.
– No, si no pateixo, el tema és que a les cinc he de tornar a
baixar, que ve el de Lleida, així que si vos sembla fem via...
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– Hosti! Rafel, ves a cagar! Al final haurem de demanar
hora de visita per parlar amb tu...
– Hòstia! És bona idea!
– Ha, ha, ha.
– Bé, nois – va començar en Ton –, dos temes. I no m’envieu a pastar fins sentir-ho tot, d’acord?
– Va, tira, tira...
– En Martinet m’ha explicat que el Monjo ha reclamat formalment els títols de les terres del Ramon.
– Què?
– Vos ho explico: tot ve, sembla ser, perquè després de la
mort d’en Ramon la seva dona no va fer bé els papers d’acceptació de l’herència. A sobre, bé sabeu que li va deixar la terra
en renda al Monjo per allò que era qui tenia la terra al costat. I
ara al prescriure no se quina mandanga, el qui treballa la terra
té opció de compra sobre qualsevol altra, i ja pots comptar
quina haurà estat l’oferta...
– I? – va fer en Rafel.
– I? Cap de cony! En Ramon era el nostre amic i li han fotut
les terres al davant del nostres morros!
– Ton, tranquiŀlitza’t, segurament serà tot legal i a més a
més no saps si a la dona del Ramon li han fet una bona oferta
o no. Ell no tenia hereus i la seva dona ja no hi és, al poble...
– Au va! Que parlem del Monjo, collons!
– Baixa la veu, Ton, que no cal que ens miri tot el bar.
– A més, qui porta tots els papers de Cervià al notari de
Borges?
– El jutge... vols dir que...
– Vull dir que les úniques terres que queden entre el terme
de la Pobla i la vessant de les besses que no siguin del Monjo...
són les meves...
– Ostres Ton. Vols dir que no has llegit moltes noveŀles?
– Amb noveŀles o sense, ara vos dic que l’última cosa que
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vull és que les poques terres que tinc se les quedi el Monjo. Si
mai em passa res, vosaltres ho heu de deixar clar.
– Apa tira, no siguis cuentista... Què més volies dir-nos?
– Baixant per lo Pi Ver m’he trobat amb en Silveri, l’home
anava carregat com una mala cosa i l’he convidat a pujar al
darrere:
– Què portes, Silveri? Que se t’ha mort alguna bèstia?
– Bé, morta si que ho està, però segur que ella sola no s’ho
ha fet. Però no li diguis a ningú, si us plau...
– No pateixis, home, però per què tant de misteri?
– Doncs perquè m’han mort un altre mascle d’aquella manera...
– Què vols dir, d’aquella manera?
– Eh? Bé, és morta...
– Tranquil, Silveri, no diré pas res, home... tranquil. Però
què passa, que has tingut moltes baixes, o què? No hem sentit
res al poble, al menys jo.
– Mira, Ton, és que...
– Si has de parlar, parla, i si no fes-te un cigarret i agafa’t
,que fa baixada...
– Bé, l’alcalde i l’agutzil van dir-me que no ho fes córrer,
però resulta que des de que va passar-me allò de la Pobla, cada
quatre o cinc anys em pelen algun mascle i ho fan de la mateixa manera, el destripen i li arrenquen el cap...
– Ostres! I com és que no vas explicar-ho...
– Ja t’ho he dit. El primer cop, ja fa uns anys, vaig tornar a
anar a la Guàrdia Civil i al nostre agutzil, però no van fer-me
cas, a més a més va semblar-me que se n’enfotien i tot...
– I l’alcalde, què va dir-te?
– Des del começament va dir-me que no li digués a ningú
res del tema i que si tornava a passar li portés l’animal, que ell
me’l comprava...
– Que ell te’l comprava?
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– El que sents...
– I quants te n’ha comprat ja?
– Doncs uns cinc en els darrers vint anys, però aquest cop
ja en van tres.
– Tres en un any?
– No, tres aquest mes...
– Aquest mes?!
– Aquí porto l’últim...
En Ton va tornar a fer un glop al cafè, aquest cop per acabar-lo. Va agafar el paquet de Coronas del Pep i va disposar-se
a encendre un cigarret.
– Eh! Carallot! Què fots? Que no saps què va dir-te el senyor metge? – i amb un ràpid moviment en Rafel va prendre-li
l’encenedor de les mans. – Et vols pelar o què?
– Què sabrà el metge de com estic ara o de com estaré
demà... – i treient un petit encenedor de la butxaca va començar a pipejar el fort tabac negre.
– Mira, Ton, aquest és un tema que ja vàrem tancar fa molt
de temps. Vàrem estar molts mesos anant amunt i avall, fins
i tot la Guàrdia Civil va venir-te a buscar per dir-te que no et
fiquessis on no et demanaven... – va dir en Pep
– Fa deu anys vas convèncer-nos d’anar a veure aquella
pobra dona de la Pobla a Sant Boi de Llobregat, a aquella casa
de repòs horrible. Encara ara, em dona mal sons... – afegí en
Rafel, quasi tallant al Pep.
– No tornem a començar un altre cop, Ton. Has de deixar-ho córrer.
– Però, ara....
– Ton! Vàrem intentar-ho i vàrem fracassar. La gent del
Molí va recuperar-se gràcies a la resta del poble, a l’alcalde de
la Pobla el van penjar per assassí i al Silveri li van matar les
cabres uns gitanos. Punt.
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Per la tarda l’Antoni va acabar-se el berenar – pa amb vi i
sucre – i després de portar el plat a la pica va preparar-se per
anar a buscar els seus dos nous amics. Tot i la calor i el sol espetegant, que encara queia, va pujar tot el carrer Lleida corrent
per tal de no perdre ni un instant en una cosa tan avorrida com
caminar.
Va obrir la gran porta i de seguida va notar els nou o deu
graus de menys que atorgava aquella penombra.
– On són? On són?
La porta de dalt la obrí un senyor no gaire alt i molt moreno
que amb cara d’una certa emprenyamenta va treure el cap pel
pany d’escala...
– Qui demana?
– Bona tarda senyor. Què hi és, l’Ia?
– No, no hi és. Ell i el seu germà han anat a casa del Jorim.
I tu qui ets?
– Jo soc l’Antoni.
– I d’on ets?
– De l’Hospitalet, de Barcelona.
– I on poses, noi?
– Al costat de ca la Guadalupe, just davant de la Montserrat
del Grinyó. Però sóc de cal Correu.
L’Antoni sabia la resposta i la deixava anar de manera automàtica, doncs era del tot habitual que li preguntessin un o
dos cops al dia, sobretot si es dedicava a donar voltes en bici.
– I on viu aquest Jorim? – va preguntar-li a aquell senyor.
Un cop el pare dels Rué va donar-li les instruccions pertinents per poder arribar a destí, l’Antoni va adonar-se que a
aquest Jorim ja el tenia vist per la plaça i sobretot pel carrer
major.
– On són? On són?
– Qui demana?
– Hola, estic buscant al Carles i a l’Ia? Què hi són?
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– Sí, puja, puja... – va dir una veu de dona.
L’Antoni ja tenia preparada en bateria la resposta estàndard
que tot seguit hauria de repetir. Va pujar a la sala del primer pis
i a peu de porta l’esperava una senyora molt rossa i ulls quasi
transparents qui, sense demanar-li res el va fer passar endins.
Allà va veure els seus amics jugant a cartes amb el qui ell sospitava que era el tal Jorim.
– Hola nois, que no sortireu aquesta tarda?
– Hola! – van fer tots.
– Encara fa molta calor per sortir – va dir una veu, prou
inquisitiva, que sortia de darrere un butacot en front d’una llar
de foc apagada. – A més, qui ets tu? I com has vingut a parar
aquí?
Qui havia fet les preguntes era en Quico, el pare d’en Jorim, i si bé era normal que li preguntessin la primera cosa, la
segona qüestió – i sobretot el to en que s’havia formulada – el
va desconcertar. Sempre li preguntaven: qui, d’on i a on – però
mai com. Caldria replantejar-se els automatismes per tal de ser
el més fidel i el menys pesat.
– Doncs... jo sóc l’Antoni i sóc aquí perquè fa cinc anys el
meu pare va venir a veure l’àvia i a buscar un amic seu de la
guerra. Com que va fer-se fosc, vàrem quedar-nos a la fonda.
– I ja fa cinc anys que esteu a la fonda? – va dir en Quico
amb una mica de sorna.
– No. Allà només vàrem estar una setmana.
– I va trobar el seu amic, ton pare?
– Sí.
– I com es que vareu tornar?
– Perquè diu la meva mare que a Barcelona jo no menjo
prou i en canvi aquí sí que ho faig.
– I torneu a la fonda de les noies cada estiu?
– No.
– I doncs, on poses?
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Per fi la cosa tornava a la normalitat.
– Al costat de ca la Guadalupe, just davant de la Montserrat
del Grinyó. Però jo sóc de cal Correu, la meva iaia és la Maria
de cal Correu.
En Matías Monjo ostentava l’alcaldia des de feia ja deu
anys. No li havia costat gaire obtenir el manament i ningú no
li havia discutit mai ni les formes ni la manera de fer. I si ho
havien fet, mai no li va importar gaire. Les coses eren bastant
més senzilles del que podien semblar i tot es podia resumir en
una màxima molt clara: fer la casa una mica més gran cada
dia que passava.
L’obsessió d’en Matías eren les terres, les possessions, tenir més i millor. I ara, tot i la seva joventut, era conscient que
havia fet mèrits com per què, si encara fos viu, el seu pare estigués orgullós d’ell. A diferència del seu progenitor, la política no representava per a ell altra cosa que una eina més. No hi
entenia de colors ni d’ideals però sí de poder i diners. Ell era
l’home més ric del poble tot i no ser el que més terres tenia:
els Vilatorrada, els Portaló o els Freiri eren l’objectiu a batre.
Cada dia era per en Matías una oportunitat que li donava Déu
per aconseguir-ho.
Des de feia una dècada que mai no feia migdiada. Ell no
era del tot conscient d’aquest fet, senzillament pensava que les
obligacions i el neguit per la feina no li deixaven temps per
perdre.
Aquella tarda en Silveri havia vingut a veure’l amb un cabrit
esquarterat i ja era el tercer d’aquell any. Fins aleshores només
havien tingut un episodi d’aquells cada quatre o cinc anys.
El seu pare va explicar-li que l’ordre i la llei cal tenir-les a
favor sempre, però, si pot ser, també cal tenir-les prou lluny
com perquè no molestin gaire. I era per això que pagar quatre
cabres era més rentable que donar explicacions o respondre
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preguntes. A més a més tenia una mena de sensació molt estranya d’estar fent el que calia fer i per tant el més còmode a
tots els nivells era fer que la cosa s’oblidés el més ràpid possible. Va baixar a l’entrada per rebre al pastor.
– Hola, Silveri!
– Hola, senyor alcalde. Miri, aquí te el que li vaig dir – en
Silveri va deixar el sac al costat de la porta.
– Escolta una cosa, Silveri. Ja vaig dir-te que no calia que
portessis l’animal mort aquí. Jo et crec, si tu dius que una ha
caigut, jo te la pago. Així va fer el meu pare i així faré jo.
– Però, Matías... No hauríem de dir-ho als civils?
– I tant que sí, però ja ho faré jo. Deixa’m fer a mi.
– El que vostè digui.
Va agafar el sobre que en Matías li donava, va posar-se’l a
la butxaca i va girar cua cap a casa seva.
En tancar-se la porta del carrer, en Matías va sentir com alguna cosa es movia darrere seu i sense expressar cap sorpresa
va girar-se lentament tot fent un somriure.
– Jaume, t’he dit mil vagades que no entris a casa d’aquesta
manera – va dir, mirant a la foscor del final de la sala.
– Joder! Pare, tens ulls al clatell o què?
– No, però tu sembla que tinguis sonalls als peus...
– Si home, no he fet cap soroll, estic segur.
– Has acabat amb la feina de l’hort?
– Queda arreglar els tres rengles del final, però ho he deixat
per demà.
– No, no ho deixaràs per demà. Torna i acaba la feina.
– Però pare, demà puc fer-ho sense problemes... avui he
quedat per anar a fer un beure a l’Albi i...
– Torna i acaba la feina, després podràs sortir.
Just quan semblava que en Jaume volia replicar de nou, van
trucar a la porta i tot seguit va obrir-se amb la cadència del
qui ho fa molt sovint. L’agutzil va entrar i amb un sol gest va
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saludar a tots dos Monjos i va donar a entendre que havia de
parlar amb en Matías.
– Fes el que et dic, Jaume. Ara!
– Què vols, Marcel? – va fer girant el cap en direcció a
l’agutzil.
Primer, aquest es va fer el ronso per començar a parlar, no
li feia cap gràcia que ningú escoltés les seves converses, però
en retirar-se en Jaume va sentir-se més relaxat.
– He sentit que el fill del Torreta vol fer una colla de paletes.
– Mmm... interessant...
– Diu que el seu pare l’avalarà i que a la tardor començarà
a treballar al Vilosell.
– Com ho has sabut, això?
– Ara mateix, estava fent una botifarra amb el Manel i l’Ernest al Clavé i només m’ha calgut parar l’orella.
– Gràcies, Marcel. Una altra cosa: si en Ton marxa a Les
Borges, vull saber-ho.
– No passis pena, estaré a l’aguait.
Les setmanes de l’estiu passaven una darrera l’altra i la calor cada cop semblava més potent. Els vells deien que feia
vint anys que no es veia res igual i que com no plogués aviat
perillava l’ametlla, que ja estava a punt d’obrir pela. I també
l’oliva, doncs es quedaria petita i molt àcida. Els bars ronronejaven cada tarda i els homes canviaven comentaris sobre el
mateix, potser algun dia podien parlar d’altres coses, xerrar de
com de bo que seria el Barça aquell any amb els holandesos
i el Sotil fent maleses per l’àrea. Però per molt que miressin
de distreure el tema, la realitat d’una mala collita estava en la
ment de tots.
Els nens ho veien tot d’una altra manera, podien gaudir una
mica més de la piscina doncs amb tanta calor l’aigua no era tan
freda. També aconseguien quedar-se més temps a la fresca ja que
els pares a mida que avançava l’estiu relaxaven més les normes.
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LES BORGES BLANQUES
Gossos amb corretja.
Aquell matí en Ton va agafar el 127 del seu fill decidit a
anar a les Borges per parlar amb els de la caixa d’estalvis. Li
havia costat molt decidir-se, però la Sumpta era molta Sumpta
i en Ramon era el que quedava del seu llegat al poble. La petita Mercè també comptava, és clar, però ella havia fet família
a Tarragona i el seu futur estava a Vilaseca, no pas a Cervià.
La Monte de Piedad y Caja de Ahorros feia una olor desagradable i rància. Cada darrer dijous de final de mes en Ton
anava a veure comptes i a treure o posar calés depenent de si
havia de pagar o si havia cobrat. Per tant no li venia gens de
nou ni la pudor ni la gent que atentament el saludava rere cada
mostrador.
– Bon dia. Que puc parlar amb el senyor interventor?
– Doncs no hi és aquest matí...
– Bé, tant fa. De fet a qui vull veure és al director.
– Oh! Ho lamento molt però tampoc hi és...
– I... han de trigar molt?
– Doncs no ho sé. Per què no ve un altre dia?
– No pateixis, esperaré una estoneta. Tinc la feina feta.
– Com vostè vulgui, però... és possible que avui no vinguin.
En Ton havia vist a través dels translúcids vidres del despatx del director com diverses ombres es movien. I de la mateixa manera va observar com en punt ell va seure a un dels
bancs de fusta del passadís l’ordenança que l’havia atès feia
una trucada pel telèfon interior. Estava clar que el director no
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el volia veure. Però li costava molt entendre el perquè. Va esperar pacientment unes dues hores i cap a un quart de dotze
va decidir marxar. Va saludar educadament i amb pas ferm
va travessar la sala per sortir al carrer. Un cop va tancar-se la
pesada porta de forja al seu darrere va caminar uns deu metres,
va respirar fondo i va tornar sobre les seves passes el més ràpid que va poder, sense que donés l’impressió que arrencava
a córrer. Va entrar, aquest cop sense saludar a ningú i en girar
el passadís cap al mostrador de l’empleat que l’havia atés va
veure al director i l’interventor agafant uns papers de la safata
de l’ordenança.
– Bon dia tinguin, senyors!
– Ostres! Bon dia, Anton! Ara em deien que ha vingut
aquest matí. He estat a Lleida per temes de la casa gran. Estic
amb vostè en un minut.
El director va tornar a desaparèixer dins el despatxet de vidre i fusta. L’ordenança va contemplar al Ton de dalt a baix
amb una mirada que preguntava obertament com era que havia
tornat. En Ton va girar-se cap el banc de fusta i obrint el braços
va exclamar:
– Ah! Aquí estàs...
Va agafar una vella carpeta de gomes i una cartera de cuir
amb flexo més antiga que ell mateix amb un gest lent i calmat.
– Menys mal que no les ha tocat ningú. Quin cap que tinc.
– No pateixi, senyor Ferrer, aquí les coses no es perden, de
bon segur que li hauríem tornat.
– Segur que sí.
En Ton encara va haver d’esperar més de mitja hora per ser
atès i de fet quan el van cridar quasi s’entrebanca, doncs la
cama dreta se li havia quedat del tot adormida.
– Passi, senyor Ferrer, passi...
– Moltes gràcies.
– I bé, en què puc servir-lo?
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– De fet, en poca cosa. Necessito que em digui quants calés
tinc i de quants en puc disposar demà mateix.
– Ara mateix ho mirem. Senyor Fernández, porti’m els llibres de Cervià. I què? Com està la família?
En Ton no va contestar i va quedar-se mirant al director de
la sucursal amb cara desconcertada.
– No em preguntarà per què vull treure tots els calés?
– Senyor Ferrer, això és cosa seva, però... vostè ja sap que
té una part a termini i que de moment no pot tocar-la pas, si no
es per un desastre... diguem-ne... demostrable.
En aquell instant l’ordenança Fernández entrava amb uns
polits i perfectament enquadernats llibres de comptes.
– Aquí tenim els seus apunts, senyor Ferrer.
– Què vol dir amb que no puc tocar...
– Esperi, anem a pams. Ara mateix vostè te sis-centes vuitanta mil pessetes de les quals tres-centes mil les te a termini
com assegurança agrària personal. Evidentment pot canceŀlar
el termini... però si pel que sigui vénen uns anys dolents i vostè
no te aquest raconet, no podria fer front a les despeses d’un
nou any. Si vostè no toca això i si descomptem les comissions
i les previsions de despesa pels propers dos mesos, la setmana
vinent – que no demà – podria donar-li unes tres-centes mil
pessetes. Però pensi que la cooperativa no farà abonaments
fins el proper gener i per tant li aconsello que deixi al menys
cinquanta mil al compte, per si les mosques, ja sap què vull dir.
Em segueix vostè, senyor Ferrer?
En Ton prou que ja sabia quins números tenia: portava dues
setmanes fent comptes i estripant papers fins la matinada. Per
tal de no córrer riscos necessitava deixar cent, més que no pas
cinquanta. Per tant el líquid total del qual disposava eren duescentes mil pessetes. No era suficient.
– Bé, perfecte. Posem que en deixo cent, i tots tranquils.
Però en necessito quatre-centes mil. Com ho podem fer?
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– Ostres, Anton! Aquest serà un any molt dolent, prou que
ho sap vostè. No podem donar crèdits així com així.
– He portat les escriptures de les terres, les de casa meva i
les de la meva mare. No estan arreglades, ja m’entén, però hi
consto com hereu.
– Bé, senyor Ferrer, al marge de regularitzar els documents
que porta, que no serà de franc, podem tenir algun problema
amb la seva pròpia liquiditat. Vostè ja té una edat. No s’enfadi
si us plau, però... com pensa pagar-ho això?
– M’ajudarà el meu fill, no pateixi.
– No és cap garantia, això.
– Li dono paraula i les escriptures de la casa. Què més vol?
– Ho sento, senyor Ferrer, però molt em temo que no podrà
ser. La collita serà penosa i molts són els pagesos que han
vingut a fer el mateix que fa vostè. Per desgràcia, ja tenim la
quota d’avals en béns més que plena. Des de dalt no ens deixen donar més crèdit amb aquesta base.
En Ton no podia creure el que sentia. Que tothom demanava crèdits? No pas a Cervià, no en coneixia ni a un. I què
collons era la quota d’avals en béns? La casa i les terres valien
molt més que quatre-centes mil pessetes. No entenia res.
– Però, la casa i les terres...
– Ja li he explicat. Segur que són un aval més que suficient
en valor, però ara per ara no son res en líquid.
Els ulls del director miraven per tot arreu menys a en Ton.
– Però... existeix una altra alternativa, podem donar-li els
diners si aconsegueix vostè un avalador monetari i no de béns,
ho entén? Ha de trobar algú que ens asseguri que pagarà en
diners si vostè no arriba als terminis.
La cara d’en Ton es va encendre com en els pitjors atacs de
gota i el seu pols va accelerar-se fins que va sentir el bateg del
cor als costats del front.
– Ha estat aquí. Ell ha parlat amb tu, oi que sí? Sou uns
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malparits. No porteu collar però vos puc veure la corretja...
– Què? No sé de què parla, senyor Ferrer. Faci el favor de
calmar-se.
– Seràs fill de puta, tros de cabró. Quant et dóna? Eh? –
va cridar, aixecant-se i recollint nerviosament els papers, tot
guardant-los a les carpetes. – Dilluns vindré a buscar les duescentes mil i pobre de tu que a les nou en punt no estiguin preparadetes. M’has sentit bé?! I digues-li al teu amo que abans
mort que fent tractes amb serps.
El director no va aixecar-se i ni tant sols va mirar a en Ton
quan aquest, enfurismat, va fer caure la cadira i va deixar oberta de bat a bat la porta del despatx.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Patapum!
L’agost arribava al final dels seus dies. El calor era espectacular i si bé per la tarda refrescava una mica, els paràmetres generals eren del tot anormals. El Barça havia derrotat
al Feyenoord, les ametlles podrien salvar-se si plovia aquella
setmana, els homes feien els caliquenyos i jugaven la seva
partida de botifarra amb intensa devoció i els nens continuaven omplint de soroll i rialles els carrers de Cervià sota aquell
cel blau tan especial que continuava rebent quasi sense cap
marcador d’humitat les insolacions mes fortes del lustre.
– Que tornaràs l’any que ve, Rodiló?
– No ho sé. Potser sí. I tu?
– Jo sempre torno, de fet no marxaré fins després de la
festa major – va dir l’Antoni, fent-se l’important. Sabia que
aquella dada no passava inadvertida per ningú. Quedar-se fins
passades les celebracions volia dir saltar-se més d’una setmana de classes.
– Quin morro que tens! – va dir en Jorim. – Nosaltres marxem demà, que mon pare obre el taller dilluns.
En Joan, en Ramon i en Ton escoltaven els comiats com
si la cosa no fos amb ells: clar que ells no marxaven enlloc.
Tret de la variant relaxada i tranquiŀla d’anar a escola tot seria igual, el poble no es mouria de lloc i si finalment plovia
la feina grossa, els nervis a casa i alguna plantofada perduda
estaven per venir. Tot i això sí que era veritat que el fet de perdre de vista aquells amics forasters els deixava una mena de
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buidor. Per edat no podien identificar a què era degut aquest
sentiment, i tampoc els preocupava fer-ho. Senzillament qualsevol cosa que fessin, per normal que fos, amb aquells forasters, era més divertida.
Tots, del poble o forasters, sense excepció, sentien aquella
mancança, tots havien fet un tast de què volia dir l’amistat.
– Ep nois! Fem-ne una de guapa per acomiadar-nos! – va dir
en Carles.
– Què podem fer? – va preguntar l’Antoni.
– Jo puc portar els petards que van sobrar-me de Sant Joan
– va apuntar en Jorim. – El meu pare els ha amagat al celler,
però jo se on són.
La Rodiló va dir que no volia saber res de petards, però la
seva cara estava igual d’emocionada que la dels altres nens.
– I foc, qui té foc? A mi no me’l deixen tocar... – va dir l’Ia.
En Joan de ca la Gàl·lia, que juntament amb en Carles era
el més gran de la colla, va voler posar seny i els va dir que no
juguessin amb foc tenint en compte aquelles calors. Però acte
seguit va treure un parell de caixes de mistos de la butxaca.
– Teniu, són per fer “senyorites”, no sé si n’hi ha cap, de misto.
Estaven de sort: en una n’hi havia dos o tres i a l’altre un
parell més. En Jorim va desaparèixer per buscar els petards
sense aixecar sospites, l’Ia el va acompanyar per distreure els
pares si fóra necessari. La resta van quedar-se al banc dels
baldadors pensant en quin seria un bon objectiu. Les idees
eren cada cop més esbojarrades i les rialles i les cares d’incredulitat o sorpresa anaven alternant-se. Algunes de les propostes van escandalitzar als nens i d’altres els van fer petar de
riure. Totes els van fer pensar que millor no els enxampessin
o ho pagarien molt car. Finalment en Jorim va aparèixer amb
una bossa de Petardos Estalella sota la samarreta i un cop va
arribar al banc de darrere del transformador d’Electra on l’esperaven els nens la va treure triomfalment.
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–Tinc sis o set trons de metxa i una bossa de xiuladors...
Les cares dels nens van il·luminar-se i van continuar amb
els seus plans de demolició. La Rodiló, per contra, cada cop
estava més neguitosa però també més encuriosida, per una
banda volia quedar-se a veure l’espectacle pirotècnic però per
altra banda sabia que el seu pare li havia dit que a les sis havia
de ser a casa – i ja quasi bé ho eren.
– Bé, nois, ho sento, m’agradaria molt quedar-me però el
meu pare vol marxar abans es faci fosc... i tenim moltes hores
de cotxe fins a casa.
Tot i que no era normal que una noia repartís petons (al
menys les del poble no ho feien pas) els nens van rebre cadascun el seu parell de bons desitjos suïssos. L’Antoni va endur-se el primer premi doncs just quan la Rodiló li donava
els petons de comiat, en Ton va cridar-lo i instintivament va
girar el cap fent que els llavis de nen i nena s’ajuntessin per
un segon. Els dos nens van mirar-se un instant i van fer un
somriure. La Rodiló va agafar la bici i va marxar carrer Clavé
amunt. Tenien deu anys i al menys per l’Antoni aquell accident suposava el primer petó. Un petó d’un segon, però un
petó en definitiva. ‘Mai hagués imaginat que les noies fossin
tan salades’, va pensar.
En Ramon i en Carles van erigir-se com autèntics artificiers
i amb un tros de cordill i les metxes dels xiuladors van ajuntar
els set trons en un de sol. Com no tenien molt cordill podria
dir-se que l’obra no era molt estable a nivell de subjecció de
metxes, però si no la movien gaire estaven segurs que allò faria un pet dels grans. Van tornar a discutir sobre on era millor
posar-la i finalment l’amo dels petards va decidir-se.
– Què n’esteu de sonats, paios! – va dir en Ton.
– Si ens enganxen mos fotran a base de bé... – va remarcar
en Ramon, que encara tenia els dits negres per les pólvores.
– Anem, colla de cagats!
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En Jorim va agafar el “megatró” i el va ficar amb molt de
compte dins la bossa de paper.
Els nens van començar a caminar pel carrer Clavé amb l’intenció de baixar pel carrer nou cap a la plaça Major. Tots anaven mirant al terra o al costat dels borals com buscant algun
objecte perdut o de gran vàlua.
– Aquí, aquí! – va cridar l’Antoni. – Aquí n’hi ha una de
grossa.
– I aquí una altra! I súper negre... – deia l’Ia fent senyals
amb els braços.
Amb un parell de bastons els nens van anar recollint totes les tifes de gos, gat, cabra, ovella o ruc que van trobar.
Les cares de fàstic i de nerviosisme anaven posant emoció a
l’aventura. Varen començar a baixar pel carrer Nou i en Joan
els va dir que no calia baixar a la plaça, que allà seria mes
fàcil que els enxampessin doncs segur que hi haurien més ulls
pendents. Ja eren quarts de set i el poble començava a moure’s
i les cases a refredar-se. Els porticons s’obrien i les portes es
deixaven mig ajustades per deixar entrar la brisa fresca de les
tardes d’agost. Una mica més avall de ca la Salut, la carnisseria del carrer Nou, els nens van dipositar la bossa, al ben mig
del carrer.
En escapçar la bossa va quedar al descobert un autèntic i
monumental pastís de merda multicolor, de textures variades,
coronat per un artefacte que de per sí sol ja semblava perillós.
Sense cap contemplació ni mania en Jorim va enfonsar profundament el muntatge dels trons en aquella muntanya de deposicions animals fins que només en sobresortia la metxa del
xiulador. Els xiuladors, empalmats hàbilment per en Ramon,
els donaven un mig metre de coll – o el que era el mateix, uns
deu o dotze segons – de marge fins a la detonació. Temps més
que suficient per desaparèixer cames ajudeu-me en qualsevol
de les direccions del carrer Lleida. Tot estava llest.
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– Doneu-me els mistos, collons!
– Té – va fer en Carles.
En Jorim va rascar el primer dels mistos, però el cap estava
humit i va desfer-se sobre la tira de paper de vidre. El segon
va seguir el mateix camí. Anava pujant el nivell d’inquietud i
a cada espurneta els nens donaven un parell de bots en direcció cap on havien decidit marxar corrents. A la tercera la cosa
va anar millor. En Jorim va acostar-se a la metxa posant-se
de genolls i fent cabaneta amb les mans per no malbaratar la
flama del seu penúltim llumí. Un petit fum gris i dens va començar a sortir d’aquell tub verd de cartró ple de metxes de
xiulador.
–PPPFFFFFFFFFTTTTT!!!!!!!
En Jorim va posar-se dret d’un salt i va començar a córrer
carrer avall. Tots els nens pensaven que tindrien temps de sobres per desaparèixer en pic la metxa s’encengués i que no els
veuria ningú fins després del pet. Així, ells també podien ser
uns que passaven per allà. El que no havien pensat és que les
metxes que feien anar per allargar, eren els propis xiuladors.
En pic la primera espurna va arribar als tubets verds, un xiulet
ensordidor va començar a sonar en mig del carrer. Aquest, al
ser estret, va magnificar la xiulada de manera estrepitosa. A
més a més, com la metxa era molt llarga els deu segons de
xiulet van fer que tots els veïns traguessin el cap per la finestra. En el cas de ca la Salut, les tres senyores que estaven dins
comprant botifarres van sortir a guaitar. I es clar va passar el
que va passar.
–FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUU
UU!!!
–PATAREQUETEPUMMM!!!!!
Totes les expectatives que els nens havien anticipat va veure’s superada amb escreix. Més de tres quilos de porqueria
van ser convertits en metralla tova per l’impuls reforçat de
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set trencatotxos. Les partícules – de diferents mides, gruixos
i densitats – van repartir-se per un radi perimetral semiesfèric
de més de quinze metres. La merda va estampar-se de manera directa i contundent en els llocs més propers o marcant
gracioses paràboles en els punts més llunyans. Va aconseguir
entrar en escletxes, ranures, portes, finestres, boques i ulls, tot
proporcionant un estucat pudent i llefiscós a l’entorn.
Alguns dels nens van córrer tant i tan de pressa que de bon
segur que no van poder relacionar-los mai amb el que havia
passat Els altres, que van quedar congelats per la detonació
extrema, just estant a mitja plaça, estarien sota sospita la resta
de la seva vida.
En Matías va agafar el seu Land Rover i va baixar pel camí
del riu per anar a fer un volt pels bancals que molt aviat, en
pic les escriptures quedessin llestes al notari de Les Borges
Blanques, passarien a ser del tot seves. En creuar el pont, des
de la corva del revolt de l’hort dels de ca la Gàl·lia, va veure
el tractor del Torreta. Era a prop dels tolls, on en temps de sequera era habitual xuclar al riu una mica de vida en favor del
ressec sòl de les terres allunyades del poble. Primer va pensar
que era en Ton qui feia anar la bomba del remolc Cup, però
en apropar-se va veure que era en Ramon. Va aturar el cotxe i
sense pensar-s’ho dues vegades va anar a trobar-lo.
– Bon dia, Ramon. A regar una mica?
– Ep! Bon dia, Matías! Alguna cosa haurem de fer per no
perdre-ho tot, no?
– Ja ho pots ben dir. Encara en raja prou, no?
– Sort en tenim, sembla que de moment l’aqüífer aguanta.
– Escolta una cosa... ara que et veig. M’han dit que potser
vols fer negocis al poble, és veritat?
– Caram! Quins informadors més bons que tens.
– Molt rebé, Ramon. Al poble ens fa falta que emprenedors
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com tu tirin endavant projectes que puguin ampliar l’oferta de
feina i les possibilitats de prosperar. Sí senyor!
– Bé, de moment és un projecte, ja veurem si el puc tirar
endavant.
– Què vols dir, que ja veuràs...? Si tens cap problema amb
qui sigui, de papers, amb el gestor de Les Borges o si els impresentables del banc et posen pegues, vine a parlar amb mi.
– Oh! Gràcies, però en Ton ja ha anat a solucionar aquest
tema de bancs i segurament demà ja anirem al gestor. Però
gràcies igualment. És tot un detall per part teva, Matías, tenint
en compte que, precisament, no és que les relacions amb mon
pare siguin molt bones.
– Bajanades de vells, no hi facis gaire cas... Ja t’ho he dit, si
necessites res, busca’m. Ah! I canviant de tema, en Marcel m’ha
dit que ahir vas pelar-los a tots en una timbeta, al bar de dalt.
– No en facis cas, que no va ser per tant...
– Doncs si mai vols jugar una partida de veritat, vine qualsevol divendres primer de mes a casa. No són partides de molta volada, però tenen una certa emoció. Estàs convidat.
– Ja et diré alguna cosa. Gràcies.
– Res, home res, al poble tots ens hem d’ajudar... Ens veiem!
A en Ramon li agradava jugar, com a la majoria del jovent
del poble. Però el que més li agradava era guanyar. Segurament, si es pogués fer un saldo, a ben segur seria al seu favor.
Un cop havia tingut una enganxada amb les cartes: a la sortida
d’un ball de nit de la festa major de ja feia un parell d’anys
va jugar-se mig jornal a la carta més alta. Per sort la cosa no
va transcendir i ni la seva dona ni els seus pares van assabentar-se mai.
El fet de poder anar a jugar a cal Monjo ja era un altre
nivell i sentia tanta curiositat com respecte. Però sobretot el
que li semblava interessant era poder parlar amb en Matías de
possibles negocis. Al contrari de son pare, ell pensava que les
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coses del passat no tenien per què impedir fer tractes de futur.
I si a Cervià hi havia algú disposat a fer inversions, aquest era
en Matias. Confiava del tot en el Ton i esperava no haver de
fer cap tracte amb ningú, però estava molt bé tenir un “triunfo”
a la màniga.
Aquella mateixa tarda en Ramon havia d’anar a parlar amb
son pare. Si tot havia sortit bé avui seria un dia especial. En
tenia moltes ganes; practicament ja ho tenia tot lligat. Les eines ja estaven aparaulades a Les Borges, en Pere del Sousa li
comprava el 127 a molt bon preu i a Lleida li guardaven un R4
TL un parell de setmanes si és que el volia.
Va pujar al tractor i sense pensar-s’ho va anar a regar on el
seu pare li havia dit que feia més falta per tal de poder traure
algun sac. Va tornar a casa després d’haver tancat el tractor
al cobert de la família. Va pujar pel carrer de l’Era i al pedrís
de la porta de casa estava la Dolors, la seva dona, que jugava
amb la joia de la família, la petita Marta. En Ramon havia
tingut també tres fills. En Ramon, l’Anton i la Marta. I estava
segur que aconseguiria donar-los un futur sense patiments –
aquesta era la seva lluita. La Dolors prou que sabia que aquell
vespre seria important i en veure’l va agafar la nena i van anar
a donar-li una forta abraçada...
– Mira qui ve, Marta... El pare! Anem a estimar-lo...
– Hola, terronet del pare!
– Apa, puja a rentar-te que fas olor a gos mullat... He deixat
roba neta als peus del llit. Espavila’t i no facis esperar a ton
pare.
En Ramon va fer un somriure i va pujar les escales de dues
en dues. Res no podia sortir malament, tot era perfecte.
– Ton, has de tranquilitzar-te, has de parlar amb el teu fill de
manera calmada. No està tot perdut, segur que podem buscar
solucions.
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En Ton escoltava a la Sumpta però no tenia gens clar com
podia mostrar-se optimista, les coses no pintaven gens bé. Sabia que considerant la seva actitud al banc aquella porta ja
estava tancada. El seu fill estava il·lusonat, dissabte ja va dir-li
que endavant, que se’n sortirien, que ell li deixaria els diners
o li avalaria un crèdit. Enfonsat en aquests pensaments no va
sentir com des de l’entrada el seu nét, en Ton, el cridava amb
un to una mica esverat.
– Avi! Ja t’he enllestit tot lo de l’hort. Agafo la bici, d’acord?
– Avui has anat a l’hort, Tonet?
– I tant, hi he estat tota la tarda, fins ara...
– Bé, doncs... sí fill, sí, pots marxar!
En Ton petit va marxar amb la bicicleta de l’avi, que també
havia estat de son pare i que ara podríem dir que era seva.
Era una bicicleta de quadre de ferro d’aspecte indestructible,
gran i pesada, que l’avi va comprar-se feia una eternitat al
Vendrell. Però si tenies prou força com per arrencar, les enormes rodes et valien per anar a una velocitat molt més que
divertida. Va remuntar el carrer de l’Era i en sortir al carrer de
l’Albi va trobar a en Ramon i a en Joan els quals, amb cara de
despistats, el van saludar.
– Que véns de l’hort, noi?
– I tant, mon padrí m’ha tingut allà tot el dia – va dir, practicament cridant.
– Com nosaltres, venim de regar una mica – van dir, pujant
el volum de manera exagerada.
En aquell moment la Ramona de cal Cantonera i la Joana,
una veïna seva de carrer amunt, passaven just per darrere seu
traient foc pels queixals i maleïnt això i allò. Tenien les bates esquitxades de puntets marrons. Una d’elles lluia un bonic
pentinat de ros crepat amb una míriada de petites boletes incrustades aleatòriament a la part més frontal.
– Hosti, nois! Ens ha anat d’un pèl...
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– I els altres?
– S’han amagat a can Jorim...
– Ha, ha, ha...
La Dolors va deixar la nena amb la veïna i va donar un bon
entrepà al gran, en Ramon, tot dient-li que si arribava en Tonet
li digués que a la taula de la cuina tenia uns llengüets i, tapades
sota un drap, unes botifarres.
– No pateixi mare, si cal ja li prepararé jo – va comentar
en Ramonet, que com a adolescent ja començava a adonar-se
de quines coses eren importants i quines importantíssimes. –
Aneu sense passar pena.
En Ramon va oferir-li el braç a la Dolors i van començar a
baixar pel carrer.
Tot estava parlat, però no podien evitar sentir un cert nerviosisme, ja que no tot depenia de factors estrictament familiars.
Això ho sabien tots dos. L’ajuda només podia venir dels pares
del Ramon doncs els de la Dolors feia temps que faltaven i
l’única herència que els van deixar va ser la casa on ara vivien.
Les poques terres que tenien van haver de vendre-les al Vilatorrada tot just acabar la guerra.
– Passeu, nois, pujeu, que estarem millor a la cuina, que hi
ha una corrent d’aire ben fresqueta.
– Hola Sumpta, què tal en Ton? – va fer la Dolors.
Només entrar en Ramon ja va notar que hi havia alguna cosa
que no rutllava... el seu pare encara no l’havia mirat a la cara.
– Què ha passat, pare?
– Doncs que hi ha fills de puta que no volen que ens en sortim!
– Ton!!! – va cridar la Sumpta.
La Dolors va seure ràpidament a la cadira del racó i va quedar callada amb una mà sobre la boca i uns ulls d’incomprensió i pena que eren resposta a totes les expectatives i anhels
que havien forjat els darrers dies.
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– Què vols dir?
En Ton va explicar-ho tot de manera molt més tranquiŀla i
pausada del que ell mateix es creia capaç. En Ramon no deixava de fer que no amb el cap i no parava d’encendre Ducados,
que cremaven sense fumar-se al cendrer de Cinzano que son
pare tenia a la cuina.
– No pot ser! – va dir en Ramon posant-se dret.
– És així, creu-me – va fer son pare aixecant les mans, en
una petició de calma. – No està tot perdut. Jo et proposo que
tirem endavant igualment. Podem fer-ho, pots fer-ho. Dilluns
comptaré dues-centes mil i aquí a casa n’he de tenir unes trenta o quaranta. Per què no negocies de nou amb la Renault, que
et facin ells de banc? Podries parlar amb el Cinto i llogar les
eines en lloc de comprar-les. O pots no entrar, de moment, en
la compra de materials; deixar que el promotor s’espabili.
– Pare, sé que has fet el que has pogut, però...
– Escolta, Ramon, fes-me cas aquest cop. N’estic segur, tu
pots. Vine amb mi dilluns, agafem els diners i comencem a
donar paga i senyal on vulguis. La gent quan veu calés calents
és molt més propensa a destensar posicions i fer negocis més
oberts.
– Pare, ens falten dues-centes cinquanta mil pessetes! Pel
pal baix! Què no veus que no pot ser?
– Potser no com ho tenies previst. Però pots començar de
manera més modesta, no?
– Pare... Deixa que ho pensi, d’acord...?
– D’acord fill, jo... he fet el que he pogut.
La Dolors va aixecar-se, va abraçar en Ton i va dir-li que no
patís, que la seva feina havia estat la que calia.
– Pare, dilluns t’acompanyaré a Les Borges, però si no podem renegociar les quantitats o algun préstec, potser no caldrà
retirar els diners. Ho entens?
– El que tu diguis, fill.
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El sopar va ser trist i curt, a més en Ton va voler anar a dormir d’hora. El dia no havia sigut bo i les tensions li passaven
factura, cada cop amb menys compassió.
En Ramon no va considerar oportú comentar a son pare
l’oferta que en Matías li havia fet i molt menys després de
que li expliqués el numeret del banc amb clara referència a
l’intervenció del Monjo en tot l’afer. Ell no ho creia possible,
pensava que l’odi que es tenien era per coses del passat o per
política. Demà era dissabte: quatre coses a l’hort i tot el cap de
setmana per pensar.
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LES BORGES BLANQUES
No tot és dolent.
– Els senyors Ferrer, pare i fill, son aquí, senyor director.
– Fes-los passar immediatament, Fernández!
Els directors de banc son molt fidels a la seva espècie. Com
si no hagués passat res la setmana passada va començar a fer
festes i gestos de benvinguda al senyor Anton Ferrer i el seu
fill Ramon.
– Benvolgut senyor Ferrer, l’estava esperant.
‘I tant que m’esperaves, malparit de merda...’ va pensar en
Ton quasi en veu alta.
– Bon dia tingui – va dir tan sols, sense encaixar-li la mà al
director, que encara la tenia a l’aire.
– Bon dia tingui, senyor Casamajor – va dir en Ramon donant-li la mà al director de la Monte de Piedad y Caja de Ahorros.
– Senyor Ferrer, tinc bones notícies. Finalment, i fent un
gran esforç, podem negociar amb vostè un crèdit.
Les cares dels cervianencs van fer un gest de sorpresa i
sense poder evitar-ho van buscar posicions noves a les cadires
on els havien convidat a seure.
– De quin crèdit parlem? – en Ton era gat vell, massa i tot,
i sabia que millor no celebrar res abans de temps.
– Bé, no de la totalitat que va demanar, però sí d’una part.
– A quant es refereix? – va afanyar-se a preguntar en Ramon.
– Vostè va demanar-me quatre-centes mil pessetes sobre
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aval de casa i terres. Podem concretar un contracte sobre la
quarta part i aval amb càrrega sobre les seves dues possessions
urbanes al poble de Cervià.
– Però que collons diu! Si les cases valen deu vegades més!
En Ton va començar a gesticular de manera amenaçadora.
– Pare, relaxi’s. Deixi’m parlar a mi.
El director, que ja havia fet retrocedir la cadira per si calia
sortir d’allà per cames, va tranquilitzar-se en veure que el fill
semblava disposat a enraonar amb més calma.
– Està clar que el seu valor és molt superior i de fet no
caldria ni tant sols executar l’aval en cas de problemes, o en
tot cas, no en la seva totalitat. Si qualsevol de les propietats
pot vendre’s pel total del crèdit contractat, automàticament el
deute queda saldat i els nostres vincles arranjats, però això no
té per què passar mai, no?
– Senyor Casamajor, podríem acceptar el tracte si la quantitat fos més generosa, però cent-mil és molt poquet. En necessitem com a mínim el doble i fóra fantàstic el triple.
– Ho entenc i no hi hauria cap problema si l’aval fos directament sobre metàŀlic. Ja li vaig explicar al seu pare. Dilluns
vinent pot tenir els diners al seu compte i un talonari de xecs al
seu nom si aconsegueix la signatura d’algun dipositari del nostre banc amb una quantitat superior al crèdit que ens demana.
En Ramon va fer números ràpidament, els faltaven només
cent cinquanta o dues-centes mil: la cosa tenia un altre color.
En Ton va veure com els càlculs pràcticament es transparentaven al cap del seu fill. No podia tornar a fallar-li. I abans
que ningú pogués dir res va mig incorporar-se al seient i fent
un esforç incommesurable va estirar la mà per encaixar-la amb
la del director, que de manera tímida, dubtant, va acostar el
braç per correspondre l’oferiment.
– Fet, avui ens enduem les dues-centes del compte i dilluns
vindrem a signar els papers pel crèdit i li direm el que sigui
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sobre un avalador. Demà el meu fill li aproparà les escriptures
de les cases de Cervià. Podeu fer els tractes amb el notari demà
mateix o podeu quedar amb el senyor Altafulla qualsevol dia
de la setmana.
En Ramon va veure tan decidit a son pare que no va gosar
replicar. El director va treure de dins d’una carpeta de gomes
amb folre un sobre de paper Kraft amb les marques del banc
per davant i pel darrere.
– Aquí ho tenen. Si ho volen comptar...
– Doncs sí, sí que ho volem comptar.
Totes les cerimònies tenen la seva part avorrida i la seva
part emocionant, però en aquell cas fins i tot la tediosa va ser
digna de veure. En Ramon va comptar tots els bitllets de mil
pessetes, grans i verds. Mentres, en Ton no va deixar de mirar
al director de fit a fit, i el pobre individu, al final, ja no sabia
com acomodar-se ni a on mirar.
En sortir d’allà tots dos sentien una mena de calor i pessigolleig que sortia de ben endins. Es miraven, somreien i continuaven baixant pel carrer amb passes molt lleugeres. Encara i
no tenir-ho tot, el triomf era molt a la vora i tots dos ho sabien.
– Anem a fer un beure al cafè, nano, que tinc por de caure
desmaiat...
– Pare... moltes gràcies.
– No cantis victòria, no encara. Ara tens feina de veritat.
– Cent mil peles les puc negociar, i segur que les hauré estalviat en nou mesos. Pare, ho hem aconseguit!
– Apa, demana’m un quinto...
En Ramon va deixar que el seu pare s’acomodés en una de
les taules arrambades a les finestres que, obertes de bat a bat,
donaven una vista molt agradable al parc del terrall. Quan el
seu fill va arribar amb les dues cerveses i va seure al seu costat
tots dos van quedar encantats i van mirar ràpidament al cel en
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sentir un tro dels grans, dels que semblen trencar el firmament.
En uns segons una pluja fina però molt densa va començar
mullar la terra.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Alegria! És Festa Major!
La Festa Major era al caure. La gent del poble estava molt
contenta ja que des de feia un parell de setmanes la pluja els
havia visitat insistentment però sense violència. Això havia
salvat una bona part de l’ametlla i, sobretot, va fer revifar les
oliveres. Havien patit molta set. Poder satisfer-la tant de cop
va fer explotar les branques amb un bé de Déu de creixement
i lluentor. La collita seria especial i això volia dir beneficis
especials.
Amb aquesta perspectiva la comissió de festes va voler
millorar el programa. Semblava que tindrien prou calés com
per fer quelcom que es recordés molt de temps, però tot i la
insistència al programador de Mollerussa ja no van poder optar a portar alguna de les orquestres més famoses ni tampoc
van aconseguir fer repetir a en Joan Capri, que feia un parell
d’anys va fer riure a mig terme en una sala Univers plena
fins al quartet del projector. El que sí van aconseguir va ser
fer venir un espectacle de varietats i cabaret. Tot i que alguns
sectors del poble no ho van veure amb bons ulls, segur que
tampoc hi faltaria ningú. Fins i tot feien córrer pels bars que
el mossèn Robert volia assistir-hi per veure si es transgredien
les normes de decència i decor que els bons cristians havien
de mantenir, sobretot, en festes.
L’Antoni també estava molt content ja que tota la colla
tornaria al poble per passar la Festa Major. Això sempre era
una bona notícia. L’altra bonanova era que quasi bé tots els
113

dies hi hauria cinema i sense por d’equivocar-se segur que
un parell serien o de por, o de “tiros”, les seves preferides.
De fet, Christopher Lee, John Wayne i Steve McQueen eren
com uns convidats més cada festa major. Aquest any però,
Lee s’enduria el premi: l’agutzil va confessar als nens, per
esgotament d’escoltar-los, que en Modesto els passaria una
del comte Dràcula, una de James Bond on el vampir també
hi sortia i, el diumenge per la tarda a primera hora, una d’un
cotxe que estava viu i es conduïa sol.
En Jorim i la seva família van ser els primers en arribar. De
fet van ser-hi un dia abans comencés la festa. Dimecres al mig
dia en Jorim ja va anar a buscar a l’Antoni per anar a fer un
vol pel poble.
– Hola, noi!
– Què passa, xaval?
– Com han anat aquestes dues setmanes?
– Més tranquiŀles... ja saps.
– I què fots, ara tot sol?
– Bé, sol no estic, surto igualment amb en Joan i la gent del
poble. I algun dia he sortit amb la veïna a donar un volt en bici
o a berenar amb les seves amigues – en Jorim va fer una cara
rara, que no va passar desapercebuda a l’Antoni. – Què passa? La Teresina és molt bona amb bici i la seva padrina m’ha
colat un munt de vegades a la piscina, a més a més les seves
amigues pugen molts dies a berenar al repetidor i em conviden
sovint, és divertit.
– I en Ramon i en Ton?
– Quan surten, després de dinar, anem a fer un burro al
Clavé, però el millor és que ens hem fet una cabana més enllà
dels pilons.
– No fotis, sí?
– Vols que l’anem a veure?
– Ja estem trigant!
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– Marxo, mare!
La Rosa va treure el cap per la finestra.
– Són dos quarts de dotze, a les dues et vull aquí com un clau!
– Que sí!
Els dos nens van pujar pel carrer de Les Borges i per aquí i
per allà podien sentir el soroll de les esquelladores a les entrades de les cases o a peu dels remolcs aparcats davant dels coberts dels tractors. Tot el poble tenia un flaire a ametlla que era
penetrant i agradable, era l’olor que feia setembre. Era l’olor
de la feina i la paciència.
– Anem per dalt, ja veuràs...
Els nens van girar pel carrer del Calvari esquivant borrasses
plenes d’ametlles al sol, van passar per darrere de la piscina,
que des de finals d’agost estava tancada i buida. No hi havia
ningú que tingués valor per banyar-se dins aquelles aigües gelades. Van continuar pel camí enfangat.
– Mira que tenim aquí!
– Hosti! Agafem-ne una mica...
– Espera, espera, que no sigui que l’agutzil estigui mirant
l’aigua i ens enxampin de ple...
Els nens van pujar fins l’era del dipòsit de l’aigua del poble,
van rodejar la construcció circular de pedra per assegurar-se
de que no hi havia ningú pels voltants i, un cop segurs, van
saltar corrents dirigits al cap de vinyes de raïm de vi que tenien
al davant. La terra encara estava humida per les pluges, però si
anaven en compte no s’enfonsaven gaire.
– Guau! Estan quasi a punt...
– Mira una mica més endins, que aquestes són encara verdes. Tinc un parell de ceps clitxats una mica més enllà. Agafem dos o tres brots i ens els fotem a la cabana.
El raïm era bast i la pell aspre, però el gust era de gloria divina, els grans estaven atapeïts, apretant-se uns al altres sense
deixar quasi bé cap espai entre ells. Eren daurats, i els que ha115

vien estat més temps al sol, com els que els nens havien après a
seleccionar, tenien la dolçor de la mel barrejada amb l’acidesa
de la fruita acabada de collir.
Van continuar, bordejant la carretera de l’Albi. En el primer
revolt van trencar muntanya amunt, pel dret i pel mig d’uns
esbarzers baixos. La cabana en qüestió estava al cap de munt
del primer turonet i de fet no era gran cosa. Entre dos enormes
rocs havien coŀlocat uns troncs petits que feien de travessers
i tot estava cobert de branques i fulles mortes. Dins només hi
cabien dos o tres persones. Però, de fet, les cabanes no es feien
per estar-hi dins, es feien per dir que la tenies, per amagar els
teus tresors. Guardar el secret de la resta del món.
– Ostres, de qui és això? – va preguntar en Jorim, agafant
un paquet de Sombra de dins d’ una escletxa de la roca.
– En Joan, que ha començat a fumar d’amagat...
– El de la Josefina?
– No, el de la Gàl·lia, al de la Josefina no el deixen sortir
mai, aquests dies l’hem vist poc.
– Ens n’encenem un?
– Jo no en vull pas, que vomitaré segur... mengem-nos el
raïm, millor.
Els dos nens van pujar a sobre la roca que feia de paret
principal i van seure amb les cames penjant de la pedra, mirant la vista preciosa que els oferia aquell petit turonet elevat.
Podien veure una part de la carretera de l’Albi, les muntanyes
de la Pobla i la serra de Pradres esfumada al fons. Els camins
eren com serps grogues que es cargolaven travessant camps i
boscos de pins on de tant en tant es dibuixava una cabana, una
petita granja o una caseta aïllada.
Els nens varen gaudir d’un bon aperitiu a base de raïm dolç
i anaven comentant coses passades o mirant d’endevinar quan
farien cap els de cal Marconet. De sobte, un reflex llunyà de
vidre contra sol va cridar l’atenció de l’Antoni.
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– Mira! Mira! Mira! – va fer, posant-se de peu i assenyalant
un dels camins que anaven en direcció a la Pobla.
– És un cotxe – va dir en Jorim sense despistar-se gaire del
raïm que tenia a les mans.
– Collons, ja sé que és un cotxe. Però és el cotxe de la Rodiló!
– Ostres! I tant! Al final hi serem tots!
El cotxe de la família de la Rodiló no es podia confondre.
Era el primer Citroën CX de color daurat que havia corregut
pel poble i segurament l’únic que ara per ara hi havia en tota
Lleida. Feia pocs mesos que havia sortit al mercat. Al marge
del seu preu elevat si en volies un havies d’esperar-te, com en
altres marques, al menys quatre o cinc mesos.
– Agafem les bicis i l’anem a buscar?
– Ara no, Antoni, que hem d’anar a dinar. Passa’m a buscar
a les quatre i ens hi acostem.
– Vale!
En Marcel estava molt neguitós sempre que la festa major
començava. Sent l’agutzil se li girava força feina: al marge de
doblar o triplicar pregons, cosa que tenia més que assumida i
que no li importava gens, havia d’encarregar-se de tota la logística associada a les festes. On posarien als músics, on faria
aparcar les furgonetes dels tramoistes. Preparar les llums especials del carrer de l’Albi i la Plaça Major. Coses peludes, com
decidir a qui posarien a jornal per ajudar-lo amb els muntatges
i desmuntatges de la sala. No era difícil, però sí que havia
d’agafar jovent espavilat: ara cinema, ara concert de vermut
amb cadires i taules a la sala, ara ball de tarda, immediatament
després cinema, i, a l’acabar, ball de nit. No podien fallar.
També havia de fer coses més complicades. Negociar amb
en Salvador de ca les Noies com podien allotjar i donar de
menjar a bon preu a tots els artistes que, com era el cas d’aquell
any, farien nit al poble. En el contracte havien negociat què era
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amb càrrec al municipi. Tot i saber que sempre hi havia acord
amb en Salvador, també era conscient de que no sempre era un
tracte feliç.
– Bé, quedem així, Salvador.
– Quedar sí que quedem... però bé, el que es diu bé, només
per a vosaltres i prou que ho saps.
– Va home, que tampoc és per tant.
En Salvador anava a respondre, però en aquell mateix moment el tractor del Monjo parava just davant de la fonda. Sense
aturar el motor l’alcalde va entrar a la fusteria que en Salvador
tenia a la planta baixa. Amb un més que justet aixecar de mà va
saludar als homes, dirigint-se directament al Marcel.
– En pic estiguis baixa, si us plau, que vull comentar-te
unes cosetes.
– Està bé, però primer he d’anar a parlar amb en Comet perquè deixi lliure l’era del camp de futbol per fer l’aparcament
i...
– Segur que en Jaume podrà esperar. T’espero al cobert, en
cinc minuts.
En Matías va marxar i, apretant a fons el gas, va deixar un
estel de fum pudent que va marcir l’agradable olor a fusta acabada de tallar que sempre omplia el carrer quan en Salvador
deixava les portes de la fusteria obertes.
– Noi, no sé com et deixes tractar així...
– Tractar com? Això és cosa meva, d’acord?
– Per sort sí, efectivament, és cosa només teva. Tu sabràs
on vas, Marcel...
L’agutzil va girar sobre els talons i va marxar sense dir adéu.
Era molt conscient de que no era el primer cop que li deien coses semblants. Ell mateix sabia que moltes de les coses que feia
no eren del tot correctes ni li venien de gust... però la seva realitat l’obligava. La lesió a l’esquena no li permetia fer gairebé
cap altra feina. En Matías, un cop va retirar-se l’antic agutzil,
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en Josep Maria, li va oferir el lloc i prometre continuïtat en el
càrrec sempre que li fóra prou fidel. Per altra banda, la paga
era més que bona i els complements que hi afegia l’alcalde,
quasi bé sempre de la seva butxaca, eren també unes raons prou
sòlides com per què de tant en tant s’empassés l’orgull i tires
carrer amunt. Certament en alguna ocasió, després de fer coses
no desitjades, havia de recórrer al Felipe II o al Veterano per tal
d’oblidar, però això, a mesura que va fer-se habitual, tampoc el
desagradava tant.
– Què vols, Matías?
– Que em facis cas quan et mano alguna cosa!
– Sóc aquí o no?
– Sí que hi ets. Però pensa que demà podries no ser-hi. T’ha
quedat clar? – un silenci tens va fer-se a la sala gran del cobert
dels Monjo. – Però no ens enfadem, que estem en festes. I de
festes vull parlar-te.
– Tu diràs...
– Vull que em muntis timba per aquest divendres, com sempre, però aquest cop vull que sigui especial. Aquest cop, tu hi
jugaràs.
– Jo? Però Matías, jo no en sé prou... i a més a més vosaltres
aneu molt forts i jo no....
– Para! Escolta’m! No et cal patir ni pels calés ni per res.
De fet, el que tu has de fer és perdre...
– Que jo he de perdre? No t’entenc...
– Ni falta que et fa. Vull que vingui en Jaume de Borges i...
– El notari?
– Sí, sí, li dius que potser tindrem un pardalet i que podrà
recuperar el que va perdre el mes passat. I també vull que amb
molt de compte, quan sigui sol, t’acostis a en Ramon del Torreta i li comentis que m’encantaria que vingués a jugar a casa.
Deixa anar, com aquell qui no vol, que el notari de Les Borges
hi serà.
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– Així ho faré. Res més?
– Doncs sí. Avisa a la senyora Cleo de Lleida, Comenta-li
que voldré quelcom especial... que em sorprengui.
La cara del Marcel va fer un gest a mig camí entre l’alegria
i la sorpresa. No tan sols jugaria, sense por a perdre, sinó que
podria assistir a una de les festes grosses d’en Matías.
La senyora Cleo era la madam més reputada de tota Lleida. En el seu bordell – o com a ella li agradava dir, cafè amb
cambreres per a tota disposició – hi tenia sempre les noies més
boniques i desitjades d’aquest sector comercial.
– Ostres, Matías... Gràcies per deixar-me participar, jo...
– Ho veus com no sóc tant dolent... Ara espavila i vine a
dir-me el què quan ho tinguis tot lligat.
– No pateixis, així ho faré...
– Només faltaria...
Divendres no va arribar aviat.
L’orquestra Meravella era senzillament fantàstica. Molt
cara, això sí, però valia la pena. Aquesta era la sensació de
la majoria de gent del poble. La música era actual, els músics
eren uns virtuosos i les cantants esplèndides. Al menys això
deien els homes en els seus comentaris. En contra del que es
pogués pensar no eren comentaris gratuïts ni poc transcendents: el criteri i nivell d’exigència de qualitat musical a Cervià es contrastaven àmpliament al llarg de l’història. El poble
podia presumir d’haver fet els millors concerts i balls de la
regió – superant en cartell a la mateixa capital.
La sala Univers estava plena de gom a gom. Com acostumava a passar en els balls de nit l’ambient després del segon
descans estava carregat a més no poder, el fum del tabac i el
vapor de respiracions i transpiracions sortia per les finestres
del galliner com el fum de les fàbriques sortia per les xemeneies. La gent ballaven sense parar, sobretot els casats i les
parelletes de promesos.
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Els solters i el jovent sense compromís eren a la part del
fons, a la vora del bar de la Cova, sens dubte la zona més
divertida i la més observada des dels “palcos”, tant de planta
com del primer pis, on el poder econòmic o les influències
havien coŀlocat les diferents famílies del poble en un ordre
inequívoc i esperat. Aquesta disposició de localitats atorgava
tant una comoditat per accedir a ballar com una millor visibilitat en els espectacles de teatre o cinema.
Que el jovent estigués més vigilat no treia que els casats no
estiguessin en el punt de mira durant una bona estona. Però un
cop esbrinat, deduït o confirmat si el vestit era nou, arreglat o
de bon gust, si el pentinat era bonic o si el marit havia après a
ballar una mica millor des de la festa major passada, l’interès
passava directament al sector que permetia més comentaris i
pronòstics. Els homes solters solien estar a l’entrada del bar
de la sala, les noies solteres estaven, generalment, al “palco”
amb els pares o fent grupet en l’angle oposat però correlatiu de
la sala. Els homes fumant i buscant valor en el licor combinat
que tenien a les mans i les noies fent una despistada selecció
d’objectius predilectes. Si la noia estava en el grupet de peu
de pista, la cosa podia ser fàcil, però si l’objectiu d’algun dels
solters estava en un “palco” del primer pis, el pelegrinatge del
pobre noi podia ser un suplici, doncs des de que posava el peu
en el primer esglaó, el seu recorregut seria observat per mil
ulls. De fet, si cada mirada hagués estat un balí a la butxaca
del valent noi, aquest hagués arribat al seu destí amb molta
dificultat i en cas d’èxit, de que la noia digués que sí, que acceptava fer un ball amb ell, la parella hagués caigut fulminada
pel pes del plom just baixant les escales, camí de la pista.
Els cha-cha-chas donaven pas als boleros i aquests darrers
als balls lents amb l’apoteosi esperada del “Rosó”, que amb
les llums de la sala al cinquanta per cent, era el moment en que
tots sortien a ballar, fent que la multitud i la poca llum dificul121

tessin les observacions elevades. Era el gran moment de les
parelles. Per als nens era un moment més i com ells estaven a
primera fila just davant de l’escenari aquell coŀlapse de la pista
l’única cosa que feia era deixar-los amb menys espai per jugar.
– Anem a seure, nois? – va preguntar en Jorim sense destinatari concret.
– Vaig a buscar el pare a veure si afluixa un què i anem a fer
unes cocacoles, véns? – va dir en Carles dirigint-se a son germà.
– Ves-hi tu, que vull treure a ballar a la Rodi.
– A que no tens collons!
– A que sí!
– Ara veuràs!
L’Ia va separar-se del grupet de nens i va anar cap el de les
nenes, qui no paraven de fer rialletes i guaitar furtivament a les
parelles de grans que gaudien dels lents a mitja llum.
– Què vols ballar Rodi?
– Eh? Jo...? Vale...
L’Ia va girar-se cap els nois i va fer un gest de botifarra tot
posant cara de victòria. Les cares de la resta dels nens eren de
circumstància i sorpresa immensa.
– Hòsties, ho ha fet!
Les altres nenes van estirar el coll veient que potser no caldria que ballessin entre elles o esperessin que el pare o el germà gran les treiés a fer un ball.
En Joan, en Ramon i en Jorim van sortir en direcció al bar
com si un ressort màgic els impulses. En Ton, en Carles i l’Antoni no deixaven de mirar-se amb cara de tòtils. Finalment va
ser en Ton qui va prendre l’iniciativa.
– Anem, nois! Si aquell tros de tita és capaç de ballar, nosaltres no podem ser menys!
Els tres nois van fer unes quantes passes endavant. L’hora
de la veritat havia arribat. Cap dels tres va tenir valor de triar:
en punt arribaven al grup miraven a la nena més pròxima i li
122

demanaven per ballar. L’experiència no semblava gaire traumàtica i el fet de moure’s agafat a una noia no era gens desagradable, però just quan els nens van aprendre a no trepitjar
gaire les pobres noies les llums van tornar a obrir-se del tot i
el pianista va anunciar que ens regalarien un popurri de pasdobles memorables.
Tots quatre es disposaven a retornar al seu racó amb la sensació d’haver fet quelcom important de debò.
– Moltes gràcies, Anna, m’agradat molt ballar amb tu – va
dir l’Antoni a la seva parella.
– Que no ballareu més? – va preguntar-li tímidament.
– Ostres, no ho sé. És que de fet no en sabem gaire... per no
dir gens...
– No patiu, nosaltres vos podem ensenyar. A més a més
el pasdoble és el més senzill de tots, només has de caminar a
ritme.
Els pasdobles van iniciar els compassos i la sala va començar a marxar a ritme i a girar ordenadament en direcció contraria a les agulles del rellotge. La colla de petits va començar
a ballar i a fer riures cada cop que tenien un accident o una
trepitjada forta. Va ser el primer cop que anar al ball tenia un
sentit literal per a ells i en van gaudir com mai ho havien fet.
La parceŀla del davant de l’escenari continuava sent el seu
terreny. Els grans no acostumaven a envair-la a no ser que la
sala quedés plena, cosa que de moment no passava. Per això
els va estranyar tant que dos o tres parelles de la colla gran, els
de divuit o dinou anys, comencessin a ballar allà sense continuar la marxa de la majoria. L’Antoni va veure com en una de
les parelles estava la seva germana ballant amb un tal Enric.
En veure’ls els va saludar com volent fer palesa la seva proesa.
Però la Maria Isabel es va limitar a fer-li un somriure i, dissimuladament, el signe de silenci. Aleshores els nois de les tres
parelles dels grans, l’Arnald, en Jaume i el mateix Enric, van
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treure, cadascun, una llimona i, mirant fixament als trompetistes
i saxofonistes, van començar a mossegar-les i menjar-les, sense
deixar de ballar. L’efecte no va trigar gaire: en pocs segons la
gent de Cervià va poder gaudir d’una interpretació magistral d’
“Islas Canarias” sense secció de vent – doncs tots ells van haver
de parar una estoneta fins deixar de salivar i poder tornar a bufar sense repartir capellans al cor, al pianista o al bateria. Veure
aquelles cares de mala llet a dalt de l’escenari i els riures a peu
de pista va ser una de les millors coses que van passar aquella
festa major. Al menys per a la colla petita – que va prendre bona
nota de fets i estratègies per si mai en tenien ocasió.
– Sumpta! Em penso que tiraré amunt jo, em sento fatigat.
– Jo pujo amb tu, Ton, que estic que no m’aguanto i els nens
han d’anar a dormir ja.
– Que dormiran a casa avui?
– Els nens sí. La petita s’ha quedat a casa seva amb la Dolors. Tenia unes dècimes per la tarda i ha preferit no sortir.
– Som-him doncs. Vaig a buscar els nens. I en Ramon on
para? L’he vist un moment amb el fill del Rafel després del
descans i ja no l’he tornat a veure.
– Potser ja ha pujat amb la Dolors.
– Potser sí.
– Tirem amunt.
En Ramon va estar tota la tarda donant-li voltes al tema de
la partida. Per un costat tenia la fidelitat obligada al seu pare
i per l’altra la curiositat i la possibilitat de fer, més que un
amic, un conegut molt poderós. L’odi del seu pare pel Monjo
no l’havia entès mai. Pensava que potser era un tema de política i això sí que no l’interessava gens. Per l’altra banda estava
el misteri que envoltaven aquelles partides. Es podien comptar
amb el dits d’una mà els del poble que hi havien anat. Sempre
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eren els quatre que es podien permetre jugar a un cert nivell.
Ell no era un terratinent ni tenia diners que pogués gastar...
però fer una ullada no podia fer-li mal. Sempre podia retirar-se
si el joc era massa fort per a ell.
En Marcel va dir-li que en Matías tenia una mena de sala de
joc al fons del cobert on guardava els tractors i que hi entrés
sense trucar a qualsevol hora que volgués a partir del descans
del ball de nit. També va dir-li que si volia entrar sense ser vist
podia anar pel darrere i travessar pel l’hort de la bassa, que hi
comunicava i no tenia enllumenat indiscret. Va decidir-se per
la segona opció doncs no volia que ningú tragués conclusions
o anés a explicar-li a la Dolors.
L’hort de la part del darrere de la casa dels Monjo hagués
pogut considerar-se més aviat un jardí. La bassa mig coberta
per unes heures emparrades semblava més una piscina privada
que un bassal de reg. Tothom deia que l’havia copiat de la del
Flari però com que ell no hi havia estat (ni a una ni a l’altra) no
va poder fer-se una opinió, tot i que certament que aquella era
molt agradable i bonica. Al final de la bassa un empedrat recte
i paraŀlel a la casa gran donava a la porta del darrere del cobert
de les eines, la qual era de dues fulles, de ferro i vidre entelat.
Era prou gran com per deixar sortir un tractor si s’obria del tot.
Però era evident que feia molt de temps que aquelles portes no
s’obrien per deixar passar cap vehicle. Una de les fulles estava
practicament menjada pel l’heura que resseguia tota la façana
de la casa per la part del darrere. Pel vidre translúcid de l’altra
fulla una llum groguenca trencava la foscor de la matinada.
Encara i costar-li uns instants de reflexió, va empènyer la porta
convençut, amb força. Tenint els ulls acostumats a la foscor
li va costar una mica enfocar la vista un cop va tancar-la a la
seva esquena.
– Bona nit!
– Oh! Ramon, t’esperàvem, passa, passa. Benvingut!
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En Ramon va poder veure a en Matías, que venia a buscar-lo
en direcció a la porta, i a un home gras i panxarrut, assegut en
unes butaques de pell vella en un dels racons de la saleta. En
Marcel estava davant d’un moble bar, enorme, servint-se un conyac. Just al costat hi havia una llar de foc amb una mida més
que suficient com per escalfar aquell espai a l’hivern. Davant el
moble bar i la llar romania un sofarot molt gran, de la mateixa
pell vella que les butaques del racó. Al darrere, en el que seria la
part central de la sala, una taula amb tapet cosit presidia l’espai
envoltada de quatre cadires altes de braç entapissades amb un
color marró descolorit i gastat. Tot el terra, tret de l’espai on
obria la porta, estava entarimat de fusta verge i tapat amb un
seguit de catifes totes de diferents mides, colors i formes. Era
evident que aquell racó era el destí final dels mobles usats de
la casa gran. Tots sabien que la dona del Matias tenia molt bon
gust, sobretot a l’hora de gastar en botigues de Lleida o de Barcelona. El conjunt era agradable, molt confortable i càlid.
– Què vols prendre? – va preguntar en Marcel.
– De moment res, moltes gracies.
– D’això no en tenim – va afegir en Matías ràpidament. –
Posa-li un escocès, i sense gel, no li espatllis la beguda!
– Bé, doncs, gràcies.
– Vine, et presentaré un amic de Les Borges. Aquest és en
Jaume Altafulla. El senyor notari de les Borges, heh heh...
– Encantat Jaume.
– Encantat, Ramon, els amics dels meus amics són els meus
amics...
– Ah! Doncs igualment....
– Ha, ha! Va, venga, deixem-nos de romanços i comencem,
que la nit no és tant llarga...
En Ramon va aprofitar el moment en el qual en Matías va
anar a buscar-li la copa per comentar-li el seu neguit pel nivell
de la partida.
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– Calma’t, que arribes de sobres. Tu tranquil, et plantes
quan vulguis. Estàs a casa.
Els quatre homes van seure al voltant de la magnífica taula
de roure enfosquit. Al costat de la cadira on era evident que
seia en Matías habitualment hi havia una mena de moblet de
calaixos que creixien a mida que estaven més avall. De la part
de dalt en Matías va treure un parell de baralles noves i les va
donar a en Jaume perquè les desprecintés. Del calaix del mig
va agafar una caixa d’havans, tots enllaunats individualment,
i, com si es tractés també d’un ritual, en va donar un parell a
cada jugador. I finalment del calaix inferior va treure una safata amb fitxes de colors i les va coŀlocar sobre el moble. Amb
molta cura va repartir-les a parts iguals.
– Correcte, Jaume?
– Correcte, qui vol la banca?
– Tu mateix Jaume, fes l’honor.
– Bé, doncs som-hi – va dir ceremoniosament en Jaume.
– Pòquer tancat a cinc i un descart, sortides de cinc-centes i
aposta mínima de tres-centes. Sortim tots amb cinquanta mil.
Correcte? Posem aposta màxima?
– Sí, avui sí, deixem-ho en cinc mil? Correcte? – va dir en
Matías.
– Correcte, doncs. Pleguem a les cinc.
En Ramon va fer un petit singlot en sentir-ho tot. Coneixia
el pòquer, és clar, però no hi jugava mai. Les apostes eren bastant més grans que a les grans timbes amb els coŀlegues. Sabia
que encadenar cinc o sis errades seguides i no fer cap taula en
deu podria ser molt greu. En saber el volum dels diners de sortida no li va costar gaire deduir el valor de les fitxes de colors i
així no va quedar en evidència havent-ho de preguntar.
En Matías va adonar-se enseguida del neguit del Ramon i
per un instant va creuar amb ell la mirada per tal de tranquiŀlitzar-lo.
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– Som-hi!
Al Ramon el joc li venia d’en Marcel, en front tenia a en
Matías i ell li cantava a en Jaume. Les primeres partides van
ser molt ràpides i pràcticament no va ni perdre ni guanyar. Si
bé va perdre les quatre primeres va renunciar a la cinquena, va
fer taula prou carregada i recuperar-ho tot en un mà a mà amb
en Marcel.
Les copes van anar venint, el suau i excel·lent fum dels
Romeo i Julieta era embriagador i la seguretat en el joc i un
parell de partides carregades van anar donant confiança al Ramon. Ja portava unes vint mil pessetes guanyades, deu eren
segures d’en Marcel i les altres repartides entre en Matías i en
Jaume. Eren ja quarts de tres i en una mà que semblava molt
fàcil en Ramon va veure com se li escapaven de cop deu de
les vint mil. Havia badat, però no tornaria a passar. Però sí va
passar i no un cop sinó tres o quatres seguits. Fins i tot en una
mà en la qual portava un full superior i estava segur que els
altres no podien superar-lo.
– Jo no pujo – va dir en Marcel.
– Doncs si vols veure les meves hauràs de posar-ne quatre més.
– Caram que fort, doncs mira. Jo les veig i mil més.
– Jo no hi vaig – va dir en Matias, tirant les cartes boca abaix.
‘És un farol’, va pensar en Ramon. I va quedar-se mirant a
en Marcel a veure què deia.
– Les veig. I va deixar cinc fitxes negres al centre de la
taula.
No podia ser. En Marcel havia canviat quatre cartes, no
podia tenir res. I en Jaume anava de farol, ho havia fet molt
aquella nit.
– Doncs aquí estan les meves mil.
– Aixeca, noi! – va fer en Jaume.
En Marcel va anar tirant les cartes una a una.
– Cinc, cinc, cinc, jota i.... jota!
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En veure els tres primers cincs, quasi li dóna un cobriment
al Ramon, però enseguida va sentir un pessigolleig triomfador
i va deixar les cartes enèrgicament sobre el tapet.
– Full reis, asos.
Realment era una mà sorprenent i difícil doncs, al contrari
del que sortia a les pel·lícules, en una partida amb baralla completa i un sol descartament veure combinacions de gama alta
era molt però que molt difícil.
En Ramon va riure, mirant els companys de joc, i va fer el
gest de recollir fitxes.
– Para, noi! Que has de veure les meves. Nou, nou, nou, tres
i... NOU. Pòquer.
En Ramon va quedar glaçat i, conscient que en aquella jugada havia fet el pardalet, va veure com quinze mil volaven i
en menys de mitja hora, més de la meitat dels seus diners ja
no hi eren.
– Són les tres nois, estirem les cames i fem un petit descans.
Em pixo de manera bestial!
– Vaig a preparar quelcom amb bombolletes a veure si
m’espavilo. Qui vol un cuba libre?
En Ramon va anar al lavabo i tot seguit va sortir a prendre
una mica d’aire fresc amb un dels cubates que en Marcel havia
preparat. En Matías el va seguir.
– Jugues molt bé, un pèl impulsiu, però molt bé.
– A perdre en dius jugar bé?
– Aquest dos t’han fet el llit. Si vols pelar-los, fes-me cas
i concentra’t només en un de nosaltres, ja veuràs com la cosa
millora.
– Ha de millorar ràpid o aniré cap a casa molt aviat i ben
pelat...
– No corris tant, home, segur que el millor ha d’arribar.
Van fer un parell de glops més i van entrar cap endins.
– Som-hi. Baralla nova.
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– Vols dir que cal? – va dir en Ramon amb tota la innocència.
– Amb calés sobre la taula, i tant que cal! – va anunciar en
Jaume Altafulla.
El joc va continuar i en Ramon va decidir que el més fluix
dels seus contrincants era, sense cap mena de dubte, en Marcel.
– No et crec, igualo i pujo a...
– A quant, pardalet?
Això no va agradar gens a en Ramon i, sense pensar-se la
jugada, va afegir tres fitxes negres de cop. En Matías no va ni
guardar el torn d’en Jaume i va llençar les cartes, avançant el
seu renunciament, cosa que va distreure els jugadors que no
van veure com feia un senyal a l’agutzil.
– Jo no hi vaig. – va dir el notari.
En Marcel va rascar-se la closca, va fer-se el pensatiu una
estona i finalment va llençar les cartes al la taula.
– Tu guanyes, Torreta.
La sort el tornava a somriure. Va fer que en Marcel perdés
totes les fitxes. L’agutzil va aixecar-se i, amb renecs sobre les
mares dels que continuaven jugant, va anar a preparar una altra
ronda de cubates. Aquest cop, però, va fer uns fifty-fifty que
segurament els passarien comptes demà al matí.
En Jaume havia perdut també, però molt poquet. En Matías
i en Ramon es repartien els beneficis quasi bé a parts iguals.
En aquell moment quan tot just eren dos quarts de quatre, unes
llums de cotxe es van veure reflectides sobre els vidres blancs
de les finestres.
– Home! Ja són aquí.
– Dona’ls la benvinguda, Marcel – va manar en Matías.
En Jaume va fer un somriure i va deixar les cartes sobre la
taula, aixecant-se d’un salt.
– No fotis que avui...?
– Sí, amic, és festa major!
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En Ramon no entenia el sentit de la conversa i en aixecar-se
per guaitar per la finestra va notar com el cap li feia voltes i
les cames sentien, centímetre a centímetre, l’excés d’alcohol
d’aquella nit. Va refer-se i tot just quan es posava dret, la porta
va obrir-se. Just darrere de l’agutzil tres dones com no les havia vist mai en Ramon van entrar a la sala.
– Bona nit tinguin!
– Bona nit, mi amol!
– Hola... – va dir tímidament en Ramon.
En Ramon no s’ho podia creure. Eren dones de la nit i ell
estava allà. No tenia cap intenció de res en concret però sabia
que per molt que no se’n assabentés mai ningú no era correcte
que ell fos allà.
– Matías, jo...
– Ramon, tu...
– Escolta, la nit ha estat fenomenal, però millor marxo a
casa. Ja m’entens, estic casat i...
– I ho estàs amb una dona guapíssima i genial. no en tinc
cap dubte. Pots fer el que vulguis, pots marxar, pots quedar-te,
pots no fer res, fes el que et plagui.
– Ja, però...
– Ah! I per cert, jo també sóc home casat, i pots estar segur
que mai ningú m’ha vist amb cap altra dona que no sigui la
meva santa esposa.
– I tant i tant, és clar...
Dit això en Ramon va notar com una mà menuda i suau
l’agafava pel coll, va girar-se i va veure com una de les noies
que havia entrat s’apropava i li donava un petit petó al llavis.
– Alcalde, no em presentaràs aquest noi?
– No es important el seu nom, és important el teu.
En Ramon no entenia com una noia que de bon segur no
era de les contrades podia parlar un català tan ben accentuat.
Els ulls d’aquella noia eren allargats i la seva pell era daura131

da i brillant.Mai havia vist tant de prop una dona oriental i
l’expressió que va posar va delatar la seva curiositat.
– Hola noi misteriós, sóc la Jaira i sóc d’un poblet no
gaire més gran que el teu, però del nord de Tailàndia, hihi...
Tanca la boca o pot entrar-hi un ratpenat a aquestes hores...
hihi... Ja fa cinc anys que sóc a Lleida i la veritat és que
aprendre la vostra llengua ha sigut més fàcil del que em pensava... hihi...
Aquella noia acabava cada frase amb una graciosa rialleta. Com que en Ramon continuava absolutament badoc, amb
el cor perdut pel suau petò i les menudes mans de la Jaira
les quals en cap moment van deixar de contactar i acaronar
suaument les mans de l’home, ella va prendre l’iniciativa i
les hi va estrènyer. El va portar fins el racó del fons on un
sofà de pell vella cobert amb flassades els va donar la benvinguda.
En Matías va rebre afectuosament la tercera dona que, amb
cara de complaença, va deixar-se petonejar entre galta i galta
mentre agafava amb força els colzes de l’alcalde.
– Bona nit, Matías.
– Bona nit, Cleo, estàs molt guapa avui.
– Oh! Però què galantot que t’has tornat. Ja veig que estàs
fenomenal i que les coses et van com sempre...
– Hahaha, no et pensis, no et pensis.. haha. Veig que has
portat un parell de membres nous de la família...
– Sí, en Marcel va dir-me que volies quelcom sorprenent...
I parlant de la família, com està ma germana?
– A dalt, ha marxat a dormir en pic hem sopat, m’ha dit que
no aguanta les nits de partida i s’ha pres la pastilleta de dormir.
– Quin tros de cabró que estàs fet...
– Jo?
– No, el de més amunt... apa, porta’m una copeta i vine a
explicar-me com va tot.
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En Matías va agafar una ampolla de cava de la nevera i va
servir un parell de copes. Les va apropar a la tauleta i va fer un
altre viatge per acostar la ampolla i el cubilet de gel.
– Quina en portes de cap?
– Negocis...
– És el noi de qui em parlares?
– Sí...
– Quin mal t’ha fet?
– Cap i tampoc li en vull cap per a ell.
– Ja... I com és que el tens aquí mig borratxo?
– Escoltam, em sembla que fas moltes preguntes. Potser és
que tens la boca molt buida...
– Segur que és això...
La Cleo era llesta i sabia que aquí acabava el tema. Va deslligar el cinturó d’en Matías, va descordar els botons de la bragueta i, amb uns moviments suaus i lleugers, molt lleugers, va
anar apropant la seva mà a l’entrecuix de l’home. En Matias va
tirar el cap enrere i va deixar que les professionals mans de la
Cleo seguissin el seu camí. Mentre la dona anava apropant-se
amb molta delicadesa al membre endurit d’en Matias va fer
una mirada indicadora a les seves noies, marcant clarament
l’objectiu. Amb un assentiment va semblar que deixava clar
qui era, aquella nit, l’afortunat.
La Jaira continuava parlant alegrement amb en Ramon, qui
poc a poc anava sentint-se més a gust amb el sorollet de la
veueta de la noia tailandesa.
– Entre Chang Rai i Fang hi han uns poblets petits on la
gent tot ho comparteix, al·legria o pena afecta a tot els veïns i
compartir el que tens és el més normal del món, hihihi... Tot és
verd, humit i el color vermell de la terra, que es deixa veure,
et marca els camins per on la gent va i ve d’un lloc a un altre...
hihihi...
– Ostres! I de què viviu, allà?
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– De la terra, del poc bestiar que podem tenir i dels intercanvis que podem fer amb els altres pobles... I, tot just quan jo
vaig marxar, de les visites de turistes que organitzen les grans
agències de Bangkog...
– Vas anar a treballar a Bangkog?
– Podriem dir que... m’hi van portar... hihihi...
– I com és que vas...
– Vaig venir amb el meu cap de Bangkog, per tal de millorar
les relacions de la nostra empresa amb una de Barcelona que fa
més o menys el mateix... hihi... Ja m’entens... hihihi...
– Ah! Ja ho entenc... bé, de fet no del tot, però...
En aquell mateix instant va apropar-se la noia de pell fosca
i va tallar la conversa. Va donar una copa de cava a la Jaira i
una altra al Ramon.
– Hola, parejita... Que cómodos por aquí, ¿no? Háganme
un sitito, no sean egoístas... Jairita, ¿cómo se llama este hombretón?
– Ramon, em dic Ramon...
– Encantada, mi amol... yo soy Asunción, pero todos me
llaman Perla...
– Encantat, senyoreta Perla...
La Perla va seure i en Ramon va quedar franquejat per les
joves. La Jaira li tenia les mans agafades i la Perla va seure de
costat tot deixant que una de les seves cames es recolzés provocadorament sobre les d’en Ramon.
Just al davant, però amb la intimitat que li donava la barra
de bar, el notari observava atentament la situació. Estava absort mirant la Cleo mentre es tocava, amunt i avall, el membre
per sobre dels pantalons. La seva cosa era mirar, mirar i recordar – i a fe de Déu que ho faria. Finalment va treure’s la verga
i va començar a masturbar-se molt a poc a poc. Sabia que la
cosa aniria per llarg així que va decidir racionar-se el plaer per
no esgotar massa aviat l’entreteniment.
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En Marcel havia passat el límit amb l’alcohol. En qualsevol
cas sabia perfectament que ell tindria la seva part, però que
hauria d’esperar el seu torn. Tindria que esperar a recollir les
engrunes, com sempre. Així que es va deixar caure sobre el
seient d’orelleres i la boira dels cubates va fer la resta.
La Cleo ja havia començat una feŀlació ferotge sobre en
Matías, que posant la seva mà sobre el cap d’ella l’obligava
a empassar una mica més en cada empemta, de manera que
de tant en tant la seva virilitat desapareixia totalment, engolida fins la mateixa base dels testicles. Quan la Cleo arribava a
aquest extrem, sostenia la posició i alentia la pujada tot el que
podia per aconseguir que en Matias experimentés una sensació
de plaer absolut i, al mateix temps, evitava una ejaculació precoç que podria fer que la nit fos més curta de l’esperat. Tenien
el preu fet però en Matias pagava millor que qualsevol altre i
valia molt la pena deixar-lo content.
La Jaira i la Perla tenien les seves respectives bruses descordades i estaven enroscades en un petó calent just davant els
morros d’en Ramon. L’home encara no podia creure el que li
estava passant i no podia deixar de mirar com la jove tailandesa feia entrar la seva llengua dins la boca de la voluptuosa noia
cubana. Les noies jugaven a apretar-se els pits i a pessigar-se
els mugrons i entre rialles van començar a estirar-se de la roba
en una simulada baralla de nenes dolentes fins a quedar absolutament nues.
– Yo los tengo más grandes – va dir la Perla
– Però els meus són més durs... hihihi va respondre la Jaira.
– Qué dices tu? Cuales te gustan más?
Les dues noies van abocar-se sobre en Ramon i van quedar
de genolls a banda i banda de les cames obertes de l’home que
amb expressió de sorpresa va adonar-se, de cop, que ell era a
qui li estaven preguntant. No estava mirant cap revista prohibida: ell era allà.
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– Jo...
– Hihihi.. tu...
Sense deixar-lo ni pensar les noies van pujar-se a sobre
d’ell i li van col·locar les mans a sobre d’un dels pits de cada
noia i, guiant-lo amb les seves pròpies, van fer que els apretés i
estirés dels mugrons que feia ja estona eren com llances a punt
de ferir. El seu cos estava calent, enfebrit i el tacte d’aquelles
pells va fer que el món sencer desaparegués en aquell mateix
instant. Res no importava, ningú el mirava i de ningú en depenia.
La pell d’oliva era suau i tersa, la pell negre era calenta i
acollidora. Mai havia pensat que uns mugrons poguessin tenir
gust a res més que a carn i a desig. en Aquells tenien gust de
caramel o de fruita dolça; no podia decidir ben bé a què.
Els pits de la Perla eren enormes i quan els apretava contra
la seva cara era com enfonsar-se en un coixí calent i flonjo.
Mentre la mulata el petonejava a cada racó de la cara, la Jaira
va començar a despullar-lo. El més difícil va ser treure-li els
pantalons, amb la Perla a sobre, però entre estrebades i amb
traça, va aconseguir-ho. El seu sexe va quedar al descobert i la
Jaira va fer una petita exclamació en veure’l.
– Ostres, Ramon! Com pots amagar tot això als pantalons?
La Perla va girar-se per fer una ullada i va fer unes rialles
en veure com la Jaira agafava la cigala d’en Ramon amb totes
dues mans i encara no la cobria del tot. El gland, descobert,
inflat a punt d’explotar, lluïa com un fanal vermell i morat.
La Jaira va començar a llepar-li les cames i la Perla, movent-se com una gata, va fer un gir de cent vuitanta graus sobre el vell sofà i va començar a donar petons suaus i humits
sobre aquella lluentor inflada. La postura deixava a la vista el
cul i el sexe de la noia i, sense pensar-ho gaire, va començar a
acariciar les negres natges de la noia. Poc a poc i a mida que
la Perla passava de petonejar a succionar armoniosament el
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gland, ell va passar d’acariciar a buscar. Després que els seus
plaers anessin augmentant i la voracitat es fes manifesta va
passar directament a fregar i penetrar amb els dits qualsevol
forat que trobés en el camí.
El seu primer reflex d’ejaculació li va arribar quan tenia
entre els dits la perla de la Perla i el seu dit gros buscava, sense
èxit, el fons del cul de la noia.
La Jaira, que en cap moment va deixar de tenir entre les
mans el membre d’en Ramon, va notar aquest primer espasme
i amb l’habilitat que dóna l’experiència va començar a estirar
suaument la base del penis i amb una pressió mes forta que
suau i uns moviments descendents, fets només amb dos dits,
va frenar de manera quasi total la sortida de la febre que turmentava aquella, enorme, joguina.
– Caram, t’ha agradat això, eh? – va dir la Jaira.
– Ostres, pensava que ja...
– Tranquil, estem començant...
– Oh! No te despistes, mi amol, que ya me tienes...
– Eh?
Efectivament la Perla va arribar a l’orgasme i li va fer saber
amb uns moviments de maluc i uns gemecs com mai els havia
vist.
Els crits van fer que el notari, que no havia perdut detall,
arribés finalment al seu èxtasi onanista. Entre suors i respiracions entretallades, va preparar-se una copeta d’escocès i sense
pujar-se els pantalons va tornar al seu lloc de guaita a veure
quin era el següent espectacle.
La Cleo continuava la seva feina, però ara havia extremat
la lentitud. La feŀlació era ara absolutament profunda, semblava una acció a càmera lenta, la seva llengua fregava tota la
part inferior del penis d’en Matias fins a enredar-se als pèls de
l’escrot, moment en el qual uns petits girs de cap feien treure
petits espasmes de plaer, de pujada i al final de la lenta sortida
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acaronava amb delicadesa totes les cavitats del gland, per tornar a començar el llarg i lent camí de descens.
En Matías estava gaudint. Tenia a tots en el lloc adequat i allà
on volia, allò no trigaria a donar els seus fruits i a sobre la que
tenia que haver estat la seva dona li estava fent la mamada del
segle. Va mirar com la Jaira muntava sobre en Ramon i va decidir que ja podia retirar-se. La seva ejaculació va agafar la Cleo
just quan passava la llengua per l’orifici de sortida, per la qual
cosa el primer esquitx va rebotar-li per mitja cara. La Cleo va
pressionar amb força la base del penis i va tornar a empassar-se
el membre per deixar que la resta del plaer sortís lliurement ben
endins seu.
La Jaira feia estona que cavalcava sinuosament a sobre d’en
Ramon, els seus moviments eren elegants i intensos, no es tractava d’una penetració qualsevol, per donar-li plaer i ja està. Aquella noia estava buscant el seu propi plaer, allargava els gestos per
fer que el seu clítoris es fregués més profundament, clavava els
malucs amb força per sentir la polla d’en Ramon amb intensitat
i parava just quan notava que ell podia estar al límit. La Jaira va
tenir un parell d’orgasmes ben reals. La suor li queia entre els
pits i feia que la seva cara brillés en la foscor d’aquell racó.
– Vamos bonita, déjame un poquitito...
La Perla no havia deixat de masturbar-se mentre la parella
s’endinsava en aquell laberint de sensacions i gemecs...
– Escolteu noies, jo ja no puc més, deixeu-me anar...
– Calla bonito. Ahora vas a dar caña de verdad...
La Jaira va desmuntar i va caure tota estirada sobre l’extrem del sofà.
– Pero chico, como me has dejao a mi Jairita... Tiene la
chonita reventá.
La Perla va posar-se a quatre grapes i va començar a llepar
lentament el sexe de la Jaira. No va trigar ni mig minut en tenir
un altre orgasme.
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En Ramon, recuperant la respiració, va incorporar-se sobre els seus genolls i va adonar-se que el seu membre estava
vermell i irritat, les venes se li marcaven escandalosament. La
seva erecció era brutal i tenia que buscar un final de manera
immediata o el dolor, que començava a sentir es faria insuportable.
La Perla va notar con en Ramon s’aferrava a les seves natges i d’una manera força poc destra intentava penetrar-la.
– Suave, suave, güevón, tu suave...
La Perla va agafar-li la polla passant la mà per entre les
cames i va dirigir la punta en la direcció adequada.
– Oh! Cabronaso, és más gorda dentro que fuera.
En Ramon va començar a envestir, estava decidit a deixar-se
anar, no podia aguantar més. Els batecs del seu cor s’estaven
disparant, la visió d’aquella esquena fosca i brillant l’estava
tornant boig. Les vibracions de la carn de la Perla li pujaven
per les natges fins a fondre’s a les espatlles, cosa que feia que
els pits de la noia es moguessin bruscament d’un costat a l’altra. Les batzegades feien que el cap de la Perla aprofundís, a
cada envestida, la seva pressió sobre el sexe obert de la Jaira.
– Més, més, dóna-li més fort... – gemegà la Jaira.
– Espera, espera. Despasito mi amol, me estás destrosando... Si quieres ir a fondo, espera.
La noia va retirar-se uns centímetres i tornant a agafar l’eina, com ho havia fet feia uns minuts, va obrir un pel més les
cames i va apuntar directament sobre l’annus. La noia va fer
una lleugera pressió sobre el penis i empenyent amb el cos va
fer que en Ramon entrés, lenta però totalment, dins d’ella.
– Ahora despasito, mi amol, despasito y sin compasión...
¡Aaah!
Els moviments suaus i lents van convertir-se en una harmonia compassada. El cap de la Perla va tornar a endinsar-se
entre les cuixes de la Jaira i a mesura que els gemecs de la
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noia anaven augmentant, en Ramon augmentava el seu ritme i
força. Al final, la carn contra la carn, espetegava; la fúria de la
penetració va arribar, al cap d’uns minuts, que li van semblar
eterns, a la seva fi. En Ramon va fer un crit que segur que va
ressonar en tota la casa.
El crit va despertar tant al Marcel com a en Matías, que feia
més de mitja hora que s’havia dormit als braços de la Cleo. El
notari de Borges feia estona que havia marxat, tot just després
d’acabar-se la tercera palla de la nit.
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CAMÍ DE CASTELLDANS
Tenim sort? Des de quan...?
La festa major ja feia un parell de setmanes que havia acabat però el record i els comentaris, bons i dolents, encara donarien entreteniment fins passat Nadal.
En Ton encara esperava resposta de Borges. Tenien el vist
i plau del banc però el notari encara no els havia donat dia i
hora. Ell no hi podia fer res al respecte – i la vida continuava.
Va avisar el seu fill i junts van agafar el tractor per anar cap el
terme de Castelldans per veure com tenien el petit tros que la
padrina de la Dolors els havia deixat en herència.
– Ho portes tot, fill?
– Sí, no pateixis, pare. Ton! Ton! Collons, que és per avui!!!
– Ostres pare, jo he de venir? Padrí, digues-li que no faig falta!
– Deixa que es quedi, és dissabte i tindrà deures, no?
– Pare, no li donis la raó, que aquest se’ns està rifant a tots
dos... A més, vull que vingui perquè sàpiga on està el tros i fins
a on arriba. Si mai l’he d’enviar sol ha de saber com anar...
– Collins avi, que avui pugen els de Barcelona i d’allà dalt
segur que no tornarem fins fosc.
– Tonet, tu saps on anem?
– I és clar, aneu al tros de la padrina, al costat del mas d’en
Tost, pujant per la drecera del Pere-Manel, tombes pel camí
gran i després fins el dipòsit, un cop allà, tot és meu fins a
tocar els bancals del Guiu, que té el senyal de “coto” trencat
per les balinades a la cara de Castelldans i una figuera de deu
branques a la cara de Cervià.
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En Ramon va quedar estorat i amb mitja rialla va mirar a
son pare mentre pujava al tractor.
– Apa, bandarra, ves a veure si la mare et vol per res...
– Gràcies, pare!
El tractor va arrancar i el nen va pujar escales amunt.
Aquell dissabte era radiant de debò i el trajecte fins el mas
d’en Tost va ser un autèntic passeig. Eren poc més de les nou,
si bé en cap de setmana i per un senzill control no calia matinar
més del compte.
– Quin dia més bonic, pare.
– Sí, sí que ho és. Si s’aguanta, demà portaré a ta mare a Lleida.
– Ostres, sí que s’estira el senyor Ferrer, la deixaràs desmaiada...
– Que t’estàs enfotent?
– I és clar que sí. Ja que tens ganes de moure’t i fer-la contenta, porta-la a Tarragona, a fer una volta pel balcó o encara
millor matina una mica i passeu el dia a Barcelona... Estira’t
de debò, collons...
– Què poc coneixes a ta mare. La Sumpta prefereix un matí
amb mi a la cabana del camí de la Pobla que un dia fent mariconades a can fanga...
– Somies, pare, què despistat estàs. Potser quan teníeu vint
anys no et dic que no, però ara... Quan fa que la mare no ha sortit
de Cervià?
– Doncs mira, precisament...
En Ramon no el va deixar continuar.
– Com em diguis que va pujar a Lleida a cal metge al setembre o que dimarts va ser al mercat de Borges, et foto un
clatellot...
Van estar en silenci un parell de kilòmetres, ja faltava molt
poquet. Van agafar el trencall del dipòsit i van baixar retenint en
segona i fent petjadetes de frens de forma que el petit remolc no
fes més bots del compte.
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– Fill.
– Digues, pare.
– Eeeeeh...
– Va digues, home...
– Quant podria costar passar dos o tres dies en una fonda de
Barcelona?
– No pateixis, pare, tu tria els dies. Jo m’encarrego de la resta.
Van fer el darrer revolt i van veure que just al costat de la figuera del Guiu estava parat el tractor d’en Jaume de cal Txop.
Tots dos, sense dir ni una paraula, van preguntar-se el mateix.
Què feia en Jaume tant lluny de les seves terres? Ell les tenia,
com la majoria de les d’en Ton, camí de la Pobla o a la vessant
de les Besses.
Quan van acostar-se van fer un parada al costat del tractor
i van fer una ullada pels voltants sense baixar del vehicle. No
gaire lluny van veure que, en realitat, qui es movia per allà era
el mateix Pere del Guiu.
– Bon dia, Ton, Ramon.
– Bon dia, Pere, ens hem pensat que eres en Jaume...
– No, no, és que al meu tractor se li ha foradat el radiador i
fins dilluns no el podré portar a Borges. En Jaume m’ha deixat
el seu. Havia de venir a recollir les eines de la cabana, que dimarts em toca anar cap a l’Albi a netejar els d’aquella banda.
I vosaltres?
– Anem al bancal de la padrina a veure com tenim les quatre
oliveres.
– Doncs ja veus aquestes meves, tot a rebentar. Aquest any
en farem, de quilos.
– Déu t’escolti, que prouta falta ens fa.
– Déu és ben sord... millor esperem que el temps no ens foti
una putada i ens ho mati tot.
– Hahaha... Tens tota la raó – va afegir en Ramon. – Esperem que la sort ens acompanyi...
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– Oh! I que la sort es reparteixi, que darrerament sembla
que uns en tenen més que altres.
– Passa-t’ho bé, Pere.
– Siau...
– Adéu, adéu...
A en Ramon li va donar un tomb el cor en sentir les darreres
paraules d’en Pere. Per sort son pare semblava que ni tan sols
havia escoltat el que els deia en Pere per acomiadar-se.
La feina va ser senzilla: arrencar tres herbes aquí, calçar
una mica aquest arbre o aquell altre. Van endreçar les eines i
van fer un petit foc a la cabana per fer-se les llonganisses que
els havia preparat la Sumpta. En Ton va anar a buscar un dels
pots de conserva que guardava dins el bagul de les flassades.
De fet, en cada cabana de cada besant era costum tenir una
flassada i un parell o tres de pots petits de conserva per si mai
calia fer nit o per si la jornada feia prémer la gana. Li quedava
un pot de tomàquets i un de mocoses de Prades.
– Hosti! Aquests bolets són de l’any passat – digué en Ramon.
– Com si els vols tenir un altre any. No passaria res.
– Tu com la mare. Mai no passa res fins que passa...
– No pateixis, collons...
Els homes van fer-se les llonganisses a la brasa i un cop
les tenien al punt van posar-les en una vella paella recremada
pel foc i van abocar el pot de bolets per sobre. Mentre aquella
barreja començava a agafar temperatura en Ramon va posar
un parell de pans de ronyó a escalfar sobre les pedres que vorejaven les brases. En uns minuts tot estaria a punt.
A la cabana no hi havia mobles. Un calaix de fusta amb un
més que prim matalàs de llana estava col·locat al racó, just al
costat de la llar. Al seu davant un banc fet amb branques d’olivera feia de seient i de taula si calia i a l’altre costat de la llar
un bagul amb un parell de flassades, un llum de petroli dins una
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bossa de lona i les conserves que hi poguessin haver depenent
de la memòria d’en Ton a l’hora de reposar-les. La resta era
espai per eines, borrasses, sacs i un parell garrafons de vidre
amb coberta de vímet que contenien suficient aigua com per
passar uns dies.
Van començar a menjar en silenci. Les brases s’apagaven
després d’haver complit amb la seva funció. Per tant, l’única
llum que la qual disposaven era la que podia entrar per la
porta, que, oberta de bat a bat, també deixava entrar la fresca
d’aquell octubre tan benigne.
– Ummm! Això està de collons. Quina mà que té la mare
amb les conserves.
– Ep! I quins peus que té el teu pare d’anar a buscar el fato
per fer-les, no?
– Quan deixaràs de renegar? Hahaha... acosta’m el vi...
Van dinar i van sortir a fer el cigarret al pedrís de fora, on
el sol de la tarda els escalfava donant-los una sensació d’agradable pau.
– Ja ho sap la mare que tornes a fumar?
– Segurament.
– I no et diu res?
– Si volgués dir-me res, ho faria.
– Vols un dels meus?
– Porta.
– Marxem en una horeta?
– Molt bé. Saps una cosa, Ramon?, Encara no sé què ha
volgut dir en Pere amb allò de la sort...
En Ramon va quedar-se glaçat. No només ho havia sentit,
sinó que havia estat tot el dia pensant sobre el tema.
– Tu ho has entés?
– Eh... La veritat és que no he parat atenció, pare. No sé ben
bé com ha anat. Vaig a recollir que segur que la Dolors vol que
anem a fer un beure al bar de la sala. Avui hi ha cinema!
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No ho vulguis saber...
– Hola, nois!
– Hola Rodiló! – van fer tots els de la colla.
La noia va aparèixer a la plaça amb la seva bici còsmica
i amb una parca súper-guapa que segurament li podia haver
servit per travessar el pol nord.
Els nens estaven a dalt de les escales de l’església. Aquell
lloc s’havia convertit en el seu punt de reunió. La veritat era
que no tenien gaire on triar. O bé s’estaven a la plaça o bé es
passaven la tarda tancats al bar Clavé. Al bar estaven molt bé,
en Pere sempre els deixava jugar a tot i mai els renyava si feien
escandalera, però estar-se sempre allà acabava sent un pal.
– Què hi ha de nou? – va dir la Rodiló.
– Els pares d’aquest es compren una casa.
– De qui?
– Eh! Que jo no he dit que els pares es comprin una casa, he
dit que estan mirant cases – va corregir l’Antoni.
– Ostres, què bé, no? – va dir la nena, amb un somriure a la cara.
– Bé, ja ho veurem...
– I en Ramon i en Joan?
L’Ia va aixecar-se per fregar-se les cames i cordar-se del tot
l’abric. El fred de la tarda començava a fer-se notar. Mentre es
relligava els botons en forma de banya li va contestar.
– Uf! Només ha pogut escaquejar-se en Ton. Tots els del
poble estan enfeinats, d’aquí cap allà, pel tema de les olives,
preparant la super-collita que esperen...
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– Mon pare diu que collirem molts quilos enguany – va dir
en Ton.
– Sí – saltà en Jorim. – En Quico... el pare, diu que serà una
collita excel·lent i que l’oli serà de primera...
D’una manera impulsiva la Rodiló va començar a parlar
mentre seia a l’esglaó just a tocar de l’Antoni.
– Oh! Sí, però per sort estem salvats! L’excés d’aigua sobtada farà que els nivells de fitoesterols i els compostos fenòlics baixin en picat i no sigui tan interessant una recoŀlecció
selectiva.
– Queeeeeeeeè?
Els nens estaven mirant la Rodiló amb cara de babau.
– Què collons has dit, Rodiló?
La nena va caure en que, sense adonar-se, havia exterioritzat el que era una reflexió interior. La seva reacció va ser
ràpida i inqüestionable per a una colla de nens d’onze o dotze
anys.
– Eh! Res, res, aquest matí he hagut de memoritzar la lliçó
de química o la mare no hem deixava sortir. La setmana vinent
tinc exàmens. I ara, cada cop que puc, em repeteixo les coses
com un lloro... hahaha!
– Aaaaah – van fer els nens.
Sabien que la Rodi era més gran que ells i que ja anava a
l’institut. Quin pal seria fer una assignatura que es deia Química... només el nom ja semblava complicat.
– Eh, nois, anem al Clavé, que aquí ens quedarem congelats...
La colla va començar a fer via pujant pel carrer de l’Albi.
Un flaire agradable a fum de llenya impregnava l’ambient. Els
nens anaven fent bromes i les rialles trencaven el silenci dels
carrers. Van aturar-se per comprar uns bocins de coca de forner a cal Ventura i van continuar carrer amunt.
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A casa dels Torreta, en Ramon i la Dolors feien neteja a les
golfes. Van retriar i retirar la fruita tocada de l’estesa. Després
de veure quines es podien menjar i quines anirien a la brossa
directament la Dolors va agafar mig cabàs d’ametlles i, junts,
varen baixar la cuina de baix.
– Que has de fer panellets?
– Sí, però no pas aquest cap de setmana. Però mira, sí que
podries pelar-me’n un parell de quilos i així ja les tindria.
– I les que portes?
– Vull fer garrapinyades pels nens... míster preguntaire!
– Pels nens? I per a mi, no en faràs...?
– Ja et donaré jo a tu garrapinyades...
– Al vespre?
– Passa avall, ganapiot!...
– Hehehe...
A la cuina en Ramon va seure davant la llar de foc, va agafar una soca prou gran i prou plana com per aguantar-se plantada i va començar a trencar ametlles amb un martellet. Anava
tirant les clofolles directament al foc i deixant el cor de les
llavors sobre un drap que la Dolors havia preparat.
– Aquest matí he estat parlant amb el pare. Té ganes de portar la Sumpta a passar uns dies Barcelona.
– Collins! Quina sort tenen algunes!
– Va, Dolors, que tu i jo anem on volem. No siguis així.
– I quin problema hi ha? Prou que s’ho pot permetre, ell.
– Li vull regalar jo. Bé, nosaltres.
La Dolors va aixecar el cap i va mirar-se al Ramon. La
idea li semblava fenomenal: si algú mereixia uns dies per escapar-se, era la Sumpta. El que no li quadrava del tot era el
convenciment i la certesa amb què el seu marit ho havia dit.
Una cosa és voler i una altra poder.
– És una idea genial, carinyo! Però vols dir que ara mateix....
– Vine a seure aquí amb mi...
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La Dolors va acostar-se al foc i va seure al costat del Ramon en una de les cadiretes de cul de vímet que feien anar els
xiquets per seure a la vora de la llar.
– El que et diré ara tenia moltes ganes d’explicar-t’ho, però
no sabia com.
La Dolors va tensar-se una mica en sentir el to de veu del
Ramon.
– Tranquiŀla, no és res dolent... Bé, una mica sí, però... Deixa’m explicar! – va dir en Ramon mentre agafava les mans de
la seva dona.
– Mira, Ramon! A veure què dius, eh?
– Fa unes setmanes vaig anar a jugar...
La cara de la Dolors va canviar de sobte i va deixar anar les
mans del Ramon.
– Però... Com has pogut? Quant has perdut? On vas anar?
Què dirà el teu pare? Ramon, per l’amor de Déu, per què?
Com has pogut caure un altre cop?
– Vaig guanyar unes quaranta mil...
La Dolors, que s’havia posat de peu per poder gesticular
més a gust, va callar uns instants i, posant-se la mà plana al
front, va tornar a seure al costat d’en Ramon.
– Però les podries haver perdut!
– Ho sé, ho sé. Estic avergonyit. Et demano que no em facis
preguntes i jo et prometo que no tornarà a passar mai més.
– I penses que el teu pare no et farà preguntes? No és gens ruc!
– No, si els traiem de mica en mica. Tu deixa’m a mi. Tot
sortirà bé. De moment els tinc amagats.
– On?
– Al calaix de les teves calces, a sota de les camises de dormir.
La Dolors va veure que en Ramon s’estava posant realment
neguitós. L’acte de dir-li que havia tornat a jugar ja era molt.
Va agafar el cap del seu home i acostant-lo al seu li va donar
un suau peto al front.
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– D’acord, d’acord, ja en parlarem quan toqui. Però no
m’enganyis mai més.
– Mai no t’enganyaria, amor meu.
Al cafè del Mestret els homes feien la botifarra i prenien
cafè. Alguns s’avançaven a diumenge i repetien cigaló o copa
mentre anaven fent partides. Al racó de sempre en Ton, en Rafel i en Pep la feien petar.
– Això doncs, ja ho teniu tot arreglat?
– Ostres, espero que sí, només ens queda el tema del notari.
– El tal Altafulla, algun paquet li he portat de Lleida – va
comentar en Rafel.
– I té la feina arranjada, el teu fill? – va preguntar en Pep.
– Ja ha parlat amb la gent del Vilosell, al febrer comença
tres cases i si queden contents potser el criden per fer un hotel
a la Pineda.
– Fenomenal! Moltes felicitats Ton, ho has aconseguit.
Els tres homes aixecaren les seves copes i van fer un brindis
silenciós. En un glop o dos la feina va estar feta.
A l’extrem de la barra, que l’Albert tenia polida com un mirall
de barber, en Matías prenia el seu cigaló amb en Marcel al costat.
– Mira-te’ls, el trio calavera... – va comentar en Marcel,
sense treure el nas de la copa de Veterano.
– Quan els avisarà el notari?
– El teu titella del banc diu que dimecres vinent.
– Merda! No volia que tot fos tan ràpid. Escampa la boira...
En Matías va deixar el seu tamboret alt i va passejar entre
les taules de jugadors, fins quedar just al costat de les dues
taules del fons, on mai s’acostumaven a tirar les cartes.
Amb un gest despistat va girar-se cap a la taula dels tres
amics, tot fent veure que prenia un glop de cafè.
– Ummmm. Perdoneu, no us havia vist. Bona tarda.
– Bona tarda – van fer tots amb molt poca gana.
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– Celebrant alguna cosa?
– No, què t’ho fa pensar? – va dir en Rafel amb un to molt sec.
– Res home, res. Era una manera de parlar... No feu partideta vosaltres?
– Prou que saps que no juguem, nosaltres – va dir en Pep
sense deixar de mirar-lo.
– Llàstima, perquè amb la sort que tenen alguns potser us
convindria fer alguna juguesca... – va fer-se un petit silenci. –
La companyia és molt agradable, però he de marxar, que avui
tinc gent a sopar.
En Matías va girar-se i no va esperar que cap dels tres homes li retornés la salutació.
En Ton va tornar a sentir com l’àcid de l’estómac li bullia.
Va posar-se la mà entre les costelles i va buscar a les butxaques
el sobret de pólvores que el metge li va dir que podia prendre
si tenia males digestions.
‘Aquest home només parla per fer mal’, va pensar en Ton
mentre remenava les pólvores del Gelodrox en un got alt que
el fill de l’Albert del Mestret, que també es deia Albert, li havia portat. A mig remenar una llum es va encendre dins el seu
cap. ‘“Repartir la sort”, “la sort que tenen alguns”, què collons
està passant?’ Els pensaments d’en Ton corrien per dins el seu
cap buscant on endreçar-se i de sobte va estar segur que alguna
cosa s’estava coent.
– Espereu-me aquí, ara vinc.
En Ton va aixecar-se i va sortir del bar, buscant si podia
veure en Matías.
– Segurament ha tirat avall, cap a casa seva – va dir en un
to que només podia sentir ell.
Efectivament en Matias anava camí de casa seva. Estava a
mig carrer Lleida quan el va cridar.
– Matias!
– Home, Ton... t’ha costat una mica reaccionar, no?
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– Què estàs amagant? Què collons vols? Sigues un home i
digues el que hagis de dir. No enviïs les teves merdoses titelles
a fer la feina.
– Tranquil, no et posis nerviós. Alterar-se no és bo...
– Parla!
– Què vols saber? Quan t’avisarà el notari? Qui farà de contractista a les cases del Vilosell? O vols saber altres coses...?
– Què vols dir, malparit?
La tarda ja estava del tot apagada. Les llums, que cremaven
als carrers de Cervià, eren de poca potència i si afegim una
boirina baixa, els dos homes, aturats just entre fanals, tenien
l’aspecte d’ombres fosques. Un d’ells cada cop gesticulava
més i s’acostava fins a tocar la figura de l’altre. La conversa
no va durar més de cinc minuts. Al final en Matías, que havia
parlat quasi tota l’estona, va assenyalar a en Ton amb el dit,
posant-li la mà, pràcticament, als nassos. Després va girar-se i
va continuar carrer Lleida avall, tot rient.
En Ton va quedar-se uns instants recolzat a la paret de cal
Pere-Miquel. Va portar-se la mà al pit i va pensar que aquest
cop el seu estómac no el perdonaria amb un Gelodrox. Va continuar unes passes més, però en arribar a la cantonada de cal
Baiget, tot just entrant a la plaça, en Ton va caure de genolls i
el seu món, que per fi es començava a arreglar, va emboirar-se
com ho feia el poble en els durs dies d’hivern.
El diumenge va aixecar-se com dissabte, clar i bonic. El
sol havia guanyat la batalla a la boira i els núvols no gosaven
embrutar un color de cel tan perfecte.
El poble estava sumit en un estrany silenci. Ja eren quarts
de nou i tot i que la gent, de ben segur, ja era desperta, molt
pocs havien sortit. La majoria va romandre a casa, escoltant
com el campanar del poble esquinçava ànimes amb les seves
campanades a morts.
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Trenta cinc anys després dels fets.
Havien corregut molt pocs dies des de Sant Joan i com era
costum la família Pla arribava a Cervià amb el cotxe ple fins
al cap de munt. Com va dir en Jordi al tancar el maleter i assegurar la bici BH a la baca del R7: no podia fer-se entrar ni un
gra d’arròs.
La pujada de la granja de l’Escoda ja era el senyal que marcava a l’Antoni l’arribada que representava per a ell el millor
moment de l’any. Dos mesos de llibertat quasi absoluta.
A més, aquell any tot podia ser molt especial. En Jordi havia fet un pacte amb el seu fill: si acabava amb èxit un curs
d’informàtica li comprarien un moto. Això, per a un adolescent, eren paraules majors. El curs anava prou bé. El Visual
Basic era un rotllo macabeu però la perspectiva de moure’s
motoritzat va fer que l’Antoni continués anant cada dissabte
a l’acadèmia, sacrificant, molt cops, el partidet de futbol amb
els amics.
Encara li restava més d’un any de curset, però havia pensat forçar la situació de la moto implicant sentimentalment a
sa mare, prometent continuïtat i rendiment en els estudis pel
temps que fes falta. Una moto valia per qualsevol sacrifici.
Feia un parell d’anys que havien comprat la casa nova.
Bé, nova per a ells, doncs era del 1843. Tot i que havien fet
reformes continuava sent una esplèndida casa de poble. Van
descarregar el cotxe en la meitat de temps que l’havien carregat i un cop les coses anaven col·locant-se al seu lloc l’Antoni
neguitejava per agafar la bici i marxar a donar un tomb a la
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recerca dels col·legues. Segurament no en trobaria a cap dels
“forasters”. Ell sempre era el primer en arribar i l’últim en
marxar, però el sol fet de donar aquella primera volta era molt
excitant. No es tractava d’un volt de cap de setmana (arribo
avui i marxo demà), no. Aquell passeig era diferent: he vingut
a viure aquí per dos mesos i escaig, aquest és el meu primer
contacte i em queda molt i molt temps per gaudir-ne. Això és
el que passava pel cap del nen en aquella mena de ronda iniciàtica, encara que ell no fos capaç d’identificar-ho d’aquella
manera.
La bicicleta la deixaven a l’entrada. L’Antoni, un cop va
desar els seus estris a l’habitació, va baixar ràpidament a fer
la revisió protocol·lària del vehicle, mirant que tot estigues
bé i al seu lloc, per poder sortir immediatament a fer la seva
volta.
– Antoni!
– Sí, mare?
– No marxis, que hem de pujar a Les Borges a comprar
quatre coses.
– Ostres, mare. I jo he d’anar?
– Sí.
‘Merda!’ va pensar, quasi en veu alta.
Aquelles coses passaven: Molts dimarts aconseguia no anar
al mercat de Les Borges o s’escapava de baixar a veure els cosins a Montblanc. Però sabia perfectament que no valia la pena
lluitar contra un “Sí” sec de la mare. Tots anirien a Borges.
Encara que amb la nova autopista el viatge a Cervià ja no
era una odissea de corves i mil poblets, era un pal tornar a pujar al cotxe sense haver-li donat temps al motor a refredar-se.
La carretera de l’Albi, per on entraven des de Barcelona,
podia semblar una línia recta si la comparàvem amb la de Les
Borges, al menys fins enfilar la baixada de la costa del moro.
Eren vora les dotze i per tant l’Antoni suposava que anirien
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de pet a les botigues de les arcades i el pare s’escaparia a la
ferreteria per comprar l’assortiment de cargols i cables amb els
quals faria mil xapuces durant l’estiu. Per sorpresa del nen, en
arribar a l’entrada de la capital de la comarca en Jordi va girar
a la dreta sense entrar cap el terrall.
– Pare, que no anem a les piscines!
– No?
En Jordi va seguir carrer amunt i va acabar sortint a la general. El més normal hagués estat girar direcció Lleida i girar
pels carrers de dalt per trobar la plaça porticada, però el cotxe
va girar direcció Tarragona i a molt pocs metres va aturar-se
sobre el gual d’un taller mecànic amb un cartell enorme i groc
que deia: Concesionario Oficial Puch.
L’Antoni estava petrificat.
– Apa, surt del cotxe... –Va dir en Jordi amb un somriure.
– Que no has sentit a ton pare? Vinga, que no tenim tot el dia.
– Però què... vole... és que... de veritat... jo... la moto? – va
mig articular l’Antoni.
– Va, espavila, que encara hem d’anar al cuartelillo a firmar
els permisos...
La tornada a Cervià va ser gloriosa: per fi podria conduir la
seva pròpia moto. En realitat es tractava d’un petit ciclomotor
de 49 centímetres cúbics que imitava, en formes, a les grans
màquines de motocross. Però per l’Antoni allò era un enorme
cavallot groc capaç de grimpar i saltar qualsevol obstacle que
la natura posés davant seu.
‘Això serà la bomba a la colla’ va pensar, i en realitat no
podia imaginar com en seria d’important aquella petita moto
en un futur no gaire llunyà.
La calor era increïble – feia quatre o potser cinc anys que
no en feia cap d’igual – però la diferència respecte a aquell
any, que uns recordaven pel cabaret d’una festa major sonada i
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altres perquè va ser l’any de la desgràcia dels Torreta, era que
les tempestes d’estiu no es quedaven al marge de Castelldans,
sinó que aconseguien superar els bessons, i cada dos o tres
dies feia un ramet generós cap el vespre. Els pagesos estaven
exultants doncs una bonança tan evident feia que les ametlles
i les olives estiguessin tenint un cicle de creixement perfecte.
O el que era el mateix: els ingressos per l’any vinent estaven
assegurats.
El poble sencer havia experimentat un desenvolupament
evident. Tot i que no podia comparar-se amb els grans temps
d’abans de la guerra on la predominança del poble sobre la resta de la comarca era evident, sí que era veritat que, en general,
la gent havia anat prenent posicions fermes dins del seu propi
estatus. Qui no tenia terres que donaven un bon rendiment havia aconseguit fer-se amb el control d’una botiga o, aprofitant
la bona formació de les generacions que pujaven, havia format
la seva pròpia colla de paletes, lampistes o fusters. Fins i tot
una empresa tèxtil havia construït una nau molt a la vora de les
eres del dipòsit per poder aprofitar l’extraordinari potencial de
les cosidores i modistes de Cervià. El nom de l’empresa mai
va ser important, doncs durant generacions sempre es coneixeria el lloc com “la Fàbrica”.
La feina era abundant i els beneficis, molt ben guanyats, es
notaven en l’alegria de la gent del poble. Tots aquests indicadors també van notar-se en el propi poble, en les seves infraestructures i serveis. Ja no quedava cap carrer sense asfaltar
o, millor dit, sense pavimentar. L’enllumenat era del tot nou i
s’havia rentat la cara de l’Ajuntament i de la sala Univers.
Les colles de paletes eren molt reputades a tota la comarca
i el fet de ser pioneres els va donar l’avantatge de l’oportunitat
en els primers temps i la de l’experiència mes endavant.
La colla del Torreta pràcticament no parava al poble – o al
menys no la secció principal. En cinc anys en Ramon ja tenia cinc
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paletes i el doble de mà d’obres. Els tenia separats en dues colles:
una molt especialitzada en reparacions i rehabilitacions i la que
ell manava personalment, que es dedicava més a obres noves.
Aquella tarda en Ramon tenia que anar a parlar amb en Matías,
doncs tenia una nota que en Marcel li havia deixat a la Dolors.
– Què vol aquell fill de puta?
– Dolors, si us plau! No reneguis! A la teva boca aquestes
paraules no sonen bé.
– Prou que saps que només renego quan parlem d’ell. Què
li deus tu? Eh?
– Bé saps que som on som gràcies a ell, o no?
– Hagués preferit una altra cosa, pots estar-ne segur! A més
a més... és a ton pare a qui li devem on som...
– I què! – va cridar en Ramon, perdent una mica la serenor
inicial. Clarament preveia cap on volia portar la conversa.
La Dolors va veure que tornar sobre el tema del seu pare no
tenia cap sentit. Mai va provar-se que l’atac de cor d’en Ton el
provoqués una discussió amb en Matías i mai ningú va dir que
els havia vist junts fora del bar Mestret.
– Serà per feina, no pateixis.
– Un altre cop la cabana de la Pobla?
– Jo que sé... A que paga? Doncs que m’encarregui el que
li surti dels collons.
– Però... què s’està fent allà dalt? Si allà no hi ha res més
que oliveres!
– Ja t’ho vaig dir, vàrem fer més gran la cabana i vàrem ferli un cobert nou...
– Un cobert nou cada estiu? Au va!!
– No sé què vol aquest any! Però saps que no puc negar-m’hi.
– I per què no?
En Ramon va agafar les claus del cotxe i va baixar escales
avall sense respondre a la Dolors.
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Dins seu el mal que va sentir aquell hivern tornava a fer-se
fort. Ja feia dies que sospitava la trucada o l’avís d’en Matías. Cada any tenien aquella reunió i cada any la malenconia
disfressada de patiment i mala llet anava aflorant a mida que
s’apropava el dia.
En Ramon feia responsable de la mort de son pare a en
Matías, però mai ho va fer palès. Si una cosa havia après d’en
Ton era el no moure fitxa si no estàs prou segur de poder conservar-la o si el seu sacrifici no val la pena. Ja tindria el seu
moment. Això era el que pensava.
Va baixar carrer de l’era avall. Havia decidit tirar pel penal i
fer un cop d’ull a l’hort, per si calia obrir el pas de l’aigua una
estoneta. Va baixar pel lateral del camí de l’Albagés fins el seu
hort. El Renault 6, mig desfet, havia de deixar-lo dalt doncs en
aquell caminet tot just hi cabia un carretó petit. Va baixar a peu i
en obrir la porteta de fusta que donava accés a l’hort en Ramon
va tenir una sensació estranya, com si l’estiguessin observant.
Per accedir a l’hort s’havia de baixar per una escaleta de pedres
clavada al dur marge de l’hort del veí. La porta estava envaïda
per una heura i una mica més avall per una parra de moscatell
de la qual no tastaven quasi res doncs, com tothom sap, els pardals i els estornells de Cervià son llicenciats en picardia i hi han
pocs paranys que els puguin aturar. A mitja escala es podien
veure els pous, quatre construccions ben boniques que a pocs
metres del nivell del riu presidien l’espai principal dels horts del
camí de les Besses. Recordava com son padrí li explicava que el
padrí del seu padrí va esllomar-se per competir a veure qui feia
el pou més maco i extremat. Uns hi van posar rodes per regar,
altres arcs i politges de ferro de forja i el seu avi va afegir -hi
una petita bassa i portes de fusta per la boca del pou. Totes eren
autèntiques obres d’art.
Va arribar a baix de tot i la sensació no el deixava en pau.
Dues passes entre carbassons, una tercera a les albergínies i
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finalment a les tomaqueres, on va aprofitar per estirar-ne tres
o quatre per amanir aquell mateix vespre. ‘Potser que agafi
uns enciams també’ va pensar mentre rumiava si deixar o no
els tomàquets a terra per arrencar els enciams.
De sobte es va quedar gelat. Va sentir un espetec al seu
darrere: creck! Va girar-se immediatament i va semblar-li que
una ombra es movia a les pebroteres.
– Qui hi ha per aquí avall? – va cridar.
No va rebre cap resposta, però els sorolls eren cada cop més
evidents. L’home, amb els quatre tomàquets a la mà, va desfer
el que havia caminat entre les canyes de l’hort. No podia ser un
home o un nen. Haurien contestat. Un gos hauria vingut a veure’l en sentir-lo, encara que no fos cap dels seus. Podria ser un
conill afamat, però hagués desaparegut en sentir-lo baixar les
escales. ‘Un senglar?’ va pensar metre deixava els tomàquets
a la pedra calenta del pou. Però els senglars en aquella època
estaven ben amunt, a Prades. Les ombres eren molt llargues
considerant l’hora. Tot i que encara quedava molta llum, el sol
ja estava vermellejant a l’horitzó, molt més enllà de l’Albagés.
‘Bah! Tira amunt, Ramon, que sembla que ja repapiegis...’
va dir-se a ell mateix, tot girant sobre els talons, agafant els
tomàquets i pujant escales amunt. Per tal de fermar la porta
va haver de deixar els tomàquets un moment a terra i, quan es
disposava a tancar la petita fulla de fusta, el va veure. Va ser
un instant, potser ni un parell de segons, però el va veure o al
menys a ell així li va semblar.
– Però què collons...
A l’altra banda del riu, entre el camí i la atapeïda tanca
d’esbarzers dels horts, en Ramon va veure una mena de gos
gegant. L’animal era enorme i desproporcionat. Va fregar-se
la cara i va tornar a enfocar en aquella direcció, però l’animal
ja no hi era. Els llops havien desaparegut fins i tot abans que
els cérvols, però potser hauria de dir-ho als civils la propera
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vegada que hi coincidís. ‘Potser és un gos salvatge, o vés a
saber’, va pensar.
Va pujar al cotxe i va anar a veure en Matías. Des de la carretera es veia la propietat de l’alcalde. L’edifici, per la part del
darrere, semblava més un petit castell medieval que una casa de
poble. Si el fill de l’alcalde hagués decidit posar-se uns estables
en lloc d’una pista de tennis allà s’hi haguessin pogut filmar pel·
lícules de cavallers. Tanmateix, a l’apropar-se a la casa, no va
poder evitar fer unes mirades furtives al cobert més apartat, tot i
les heures, els bedolls i un tractor aparcat a la porta. En Ramon no
va poder deixar de pensar en un lloc on, en teoria, mai havia estat.
– Bones! On son? On son? – va fer en Ramon des de la
porta de la casa.
– Qui demana? – va respondre una veu femenina.
– Bones, senyora Rosa. Sóc en Ramon, havia quedat amb
en Matias per parlar de feina.
– Oh! Ramon, entre poc i massa, mira que n’ets de formalot, prou que ens coneixem i encara gastes aquestes. Apa, puja
que en Matías està a punt d’arribar.
– Millor vinc més tard, si no hi és. Que no vull molestar.
– He dit que pugis! Tinc un cafè a mig fer i no m’agrada
prendre’l sola.
– Eh, d’acord...
En Ramon va pujar les escales de mala gana, no pas perquè
la companyia de la Rosa del Monjo no li agradés, ans al contrari.
Sempre l’havia sorprès com era possible que una dona tan delicada i intel·ligent com aquella hagués anat a parar amb un malparit com en Matías. Però bé, no era feina seva esbrinar-ho. La
dona, com era costum, anava vestida amb una bata d’estar per
casa, igual que la majoria de dones al poble. La diferència era
que amb la roba d’aquella bata la majoria s’hagués fet un vestit.
En Ramon no va passar de la sala. Li feia cosa estar allà
sense l’home de la casa... no li agradava.
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– Passa, home, passa, no et quedis aquí.
– Ara mateix – va respondre educadament.
La Rosa va fer passar a en Ramon fins la cuina, una estança
molt gran amb una taula de fusta per a vuit o deu arrenglerada
en front d’una finestra en forma d’arc que donava precisament
a la carretera de les Besses, donant una vista de privilegi sobre la pista de tennis, la piscina i també sobre el cobert de les
heures i les seves enormes claraboies del sostre.
– Sucre?
– Sí, gràcies.
– Caram, quina vista!
– Sí, no em puc queixar – va respondre la Rosa mentre
posava un terròs de sucre a la tassa d’en Ramon.
– Ha de trigar molt en Matías?
– Ja hauria de ser aquí. De fet no hauria ni d’haver marxat.
Però l’ha vingut a buscar en Marcel per no sé quin assumpte
d’en Silveri i han marxat en el Land Rover. Però en sortir
m’ha dit que tornaria en una hora, i ja en fa dues...
– Ostres, potser s’ha despistat i no hi pensa en la nostra
conversa. Si no et fa res em prenc el cafè i marxo, que jo també tinc feina.
– Oh, i tant, fes el que hagis de fer. Però ara no et cal córrer,
pren-te el cafè tranquil i si a l’acabar encara no ha arribat ja li
diré que has estat aquí.
Durant uns moments només se sentia la tassa colpejant el
platet cada cop que en Ramon la deixava a sobre.
–Diuen que demà ha de ploure – va comentar en Ramon
per tal de no estar en silenci.
– Ja podria començar aquest vespre i que no parés en tota
la nit... – va dir la Rosa amb convicció i desig real, sense
amagar-se.
– No t’entenc, ha se ser avui precisament? Ha ha ha – va fer
en Ramon, pensava que era una mena de broma que feia la Rosa.
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– Sí, i si cauen llamps i trons millor...
– Per què?
– Avui és divendres i tot just comença juliol, prou que ho
saps. No?
La cara d’en Ramon va canviar i, com si li haguessin posat
sal a l’excel·lent cafè que havia fet la Rosa, va deixar la tassa
sobre la taula i va fer el gest d’aixecar-se.
– He de marxar.
– No pot trigar gaire, segur que no vols una altra tassa?
– No, moltes gràcies.
En Ramon s’aixecà i va esperar que la Rosa li anés obrint
les portes cap a la sortida.
– Bé, doncs, fins a la nit. No?
– No pas, Rosa, jo mai vaig a les cases de ningú per la nit.
– No, i tant, segur que no...
En pujar al cotxe i donar la volta per enfilar-se cap el carrer Lleida va veure com el Land Rover blanc del Monjo feia
la seva aparició a la cruïlla del carrer. En Matías va baixar la
finestra del cotxe i va fer un gest inequívoc al Ramon. Havia
de seguir-lo.
Van tornar a baixar pel camí de cal Flari i en girar cap a les
Besses van baixar el caminet privat que portava cap els darreres de la casa. Tots aquells terrenys havien estat del poderós
Freiri, però en Matias l’havia anat pressionant fins fer-se amb
moltes de les seves terres i granges properes al poble. Els altres grans propietaris no havien tingut millor sort, des de feia
una dècada en Matías estava del tot obsessionat en posseir tot
el terreny que li fos possible a la vessant sud.
Van deixar els cotxes arrenglerats i en Ramon va decidir
donar ja la volta per no haver-ho de fer després mentre notava
les mirades de l’alcalde o del tocacollons d’en Marcel al clatell.
Sota les heures en Matias tenia col·locada una taula metàl·
lica de ferro pintat de blanc i just al darrere una petita font,
164

entre pedres li donava al conjunt un agradable i fresc entorn a
qualsevol conversa.
– Bona tarda, Matías, Marcel.
– Bona tarda, Ramon.
– Bona tarda i adéu – va dir en Marcel mentre pujava al
cotxe d’en Matias i marxava sense dir res més.
– Com estàs, Ramon?
– Anar fent.
– No em diuen això a mi! Sembla que ets el primer en feina.
– Potser sí, i?
– I, res, que la cosa va molt bé, no?
– Què volies, Matías?
– Tan sec com sempre... Mira, ja saps que cada any et demano que em facis una feineta al terme de la Pobla i que ho
facis amb la màxima discreció.
– Sí, i així ho he fet sempre, no?
– Sí, sí. I és per això que ara et demano que en facis una altra.
– Una altra nau? Allà a dalt? Ostres, Matías, ja saps que jo
no pregunto res, però això és molt estrany. T’he fet dues naus
de tres cents metres cadascuna i ara me’n demanes una altra al
costat... No ho entenc...
– No ho has d’entendre, ho has de fer.
– Allà no tenim electra, tirem de generador tot el dia, i cada
cop és més difícil per a mi triar gent de fora que m’ajudin sense que els d’aquí no sospitin res.
– Et pagaré el doble si fa falta.
– Prou que ho faràs si continuem així. Què vols amagar allà
perdut? Que fotràs amb més de mil metres de naus buides al
ben mig del camp?
– Ramon, el que jo amago o deixo d’amagar és només cosa
meva. Oi que no t’he fallat mai?
En Ramon va caçar l’indirecta directíssimament.
– No, de moment, mai.
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– Ha ha ha, així m’agrada collons, que les coses estiguin
clares. Els plànols, els mateixos que per les altres... I cost, el
que tu vulguis. Per cert, sé que diràs que no, però jo no em
cansaré d’intentar-ho: aquesta nit tenim partida, vols venir...?
El primer que va veure a l’Antoni pujat a sobre de la seva
flamant moto va ser en Ramon del Canyetes.
– Eeeeh! Que vas d’estrena, noi?
– Què passa? Ja veus, els pares s’han enrotllat a tope. Com
estan tots?
– Aquest estiu veurem molt poc al Joan, ha marxat amb son
germà a fer envelats, el Ton i jo hem començat a fer de mà
d’obres amb la colla petita de son pare. Bé, ja veuràs que pràcticament tot lo jovent hem començat amb les colles de paletes.
Dels de fora ets el primer.
– Com sempre – afegí l’Antoni.
– La Rodi va preguntar per vosaltres ahir mateix...
La família de la Rodiló feia dos anys que havien decidit
instal·lar-se a Cervià. Va parlar-se molt al poble. Sembla ser
que la raó principal era que l’Olianne, la mare de la Rodi, necessitava molt d’espai per a la seva pràctica escultòrica i com
que de fet al pare de la Rodi, en Pette, tant li feia treballar aquí
com allà... Va estar una temporada anant i venint de Suïssa fins
que finalment el van contractar de la Universitat de Lleida per
donar classes de física. A la Rodi sembla que li va encantar
el canvi i com anava molt avançada a l’escola la van pujar a
tercer de BUP de pet i segons els va explicar no la van posar a
COU per un tema d’edats i problemes amb les convalidacions.
Per tant ara la Rodi era com un pont, ni d’un costat, ni de l’altre, però en canvi de tots dos.
El divendres va empènyer el dissabte i el dissabte el diumenge. L’Antoni no feia més que cremar benzina així que en
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Jordi, passat el temps prudencial del cap de setmana i molt
conscient de les ganes que el seu fill tenia d’experimentar amb
la nova màquina, va dir a l’Antoni que podia gestionar el consum com volgués, però que no hi hauria més gasolina que un
parell de llaunes per setmana.
L’Antoni va fer una cara llarga però de seguida va comprendre que no podia fer-se la víctima després del detall que havien
tingut els seus pares, així que va fer un gest d’assentiment i va
decidir que aniria a fer un volt a peu. Al darrera de la porta de la
seva habitació tenia guardada l’escopeta de balins, la va treure
amb compte de la funda i amb un paper va netejar l’excés d’oli
de les parts metàl·liques. Va agafar un bon grapat de balins, se’ls
va posar a la butxaca i va marxar camí del riu. Va passar per davant de l’hort d’en Joan de ca la Gàl·lia i va estirar un parell de
figues verdes de l’arbre de la porta, no pas per menjar-se-les sinó
per costum. Va anar trencant cap el Pi Ver. En un tros d’ametllers
va provar de fer caure un parell de pardals, però eren molt lluny,
no els hagués tocat ni de casualitat. Va continuar pujant pel dret
i de sobte, en veure la paret blanca de la caseta del Pi Ver, va
recordar que allà mateix tenia un dels seus amagatalls de tabac.
Va obrir el pistó de l’escopeta i amb la culata sota l’aixella
i la punta del canó a la mà va donar la corva que donava accés
a la caseta pel qual seria el seu costat més curt. La sorpresa va
ser grossa: estaven arreglant la casa. Hi havia una colla gran de
paletes, la de l’Ernest i el pare d’en Miquel. La casa no era gran
cosa, però estava en un lloc de privilegi: quedava pràcticament
oculta a totes les mirades i en canvi tenia la vista de tota la vessant sud del poble de punta a punta. Pràcticament podies veure
des de a carretera de la Pobla fins la de les Besses. L’obra era ja
molt avançada, ho havien aixecat i tornat a fer tot.
En Miquel va ser el primer en veure l’Antoni i, encara que
li va costar molt, va fer un gest de salutació. Estava preparant
pasta de morter sobre l’esplanada de davant la casa.
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– Hola, noi!
– Hola Miki, què tal?
– Ja veus, fent pasta.
– Que s’arreglen la casa?
– Uns forasters l’han llogada per passar els estius i els amos
han d’acondicionar-la una mica abans de donar-los les claus.
– Ah! De qui és la casa?
– De qui ha de ser, del Monjo... Que n’has pelat molts?
– De pardals? Ni un...
– I aquí dalt menys te’n faràs, has de baixar al riu, a les
canyes, allà sí que en veuràs molts.
– Sí, potser sí.
La conversa, tot i ser trivial, va ser una sorpresa per l’Antoni,
ja que l’any passat havia tingut més d’un problema amb el Miquel i la seva colla. Ara semblava que la cosa estava oblidada.
– Bé, he de continuar pastant, ja ens veurem.
– Adéu.
L’Antoni va resseguir el bancal que vorejava la casa i va
acomiadar-se del seu paquet de Winston amagat cautelosament entre les pedres de la paret lateral d’aquella casa.
La tarda ja afluixava una mica i segurament en una o dues
horetes la gent de la seva colla sortiria al bar a fer un beure
abans sopar. Va decidir baixar pel camí. A mitja costa va apartar-se una mica per deixar passar un Land Rover nou i flamant,
de color negre, amb tres o quatre persones que no havia vist mai.
Va poder fixar-se bé perquè cap cotxe podia córrer molt en aquelles costes plenes de pols i pedres rodones. Aquells homes no
el van ni mirar però l’Antoni estava segur que no eren del país.
Mentre baixava pensava en la conversa amb en Miquel. Estaria
bé que el tema de l’estiu passat s’hagués oblidat, no li venia gens
de gust tenir problemes, i molt menys ara que estrenava moto.
Els problemes que varen tenir no varen ser uns altres que els
propis de les hormones revolucionades en un grup d’adolescents
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accelerats. Si uns volien anar amunt, els altres avall, Si uns volien escoltar música tecno a les golfes d’un els altres volien anar
al seu cau a sentir qualsevol altra tipus de música. Fins aquí, tot
assumible i previsible, però el que no podia controlar-se eren les
reaccions de les noies. El sexe femení sempre ha anat un parell
d’anys més avançat en aquestes coses i les principals disputes venien quan la colla de noies decidia anar a un lloc o a un altre o fins
i tot a cap del dos. El merder estava servit. Per altra banda, qui més
qui menys ja començava a tenir predileccions sobre amb qui volia
passar una estona parlant o amb qui volia anar a fer gresca. Tot
plegat va provocar una mena de sensació estranya, que feia anys
que s’estava fent notar i que anava prenent cos. Les manies i querelles entre els del poble i els forasters cada dia eren més evidents.
L’Antoni s’havia aconseguit mantenir prou al marge
d’aquestes tibantors. Li costava molt considerar-se foraster,
doncs ell passava quasi una quarta part de l’any a Cervià i es
feia tant amb els del poble com amb els forasters.
–Aquest any ha de ser diferent! – va dir-se metre guardava
l’escopeta a la funda.
Tota la colla no va veure’s sencera fins dues setmanes després. Els cossos canvien, la gent es fa gran i aquella nit als
baldadors una vintena de nois i noies es repartien entre el banc
de la carretera i el roc de la pujada del cementiri. No van deixar d’interessar-se els uns dels altres per posar-se al dia de tot
plegat. Això sí, de moment semblava que els de casa no volien
donar el primer pas per seure junts amb els forasters i van deixar-los al banc per fer-se, ells, els amos del roc.
A la colleta s’hi havia afegit en Jordi de Sant Boi, un noi eixelebrat un parell d’anys més petit, autèntica cabra boja sobre
qualsevol cosa que portés rodes.
– Que me la deixes? – li va preguntar a l’Antoni en clara
referència a la moto, aparcada al voral de la carretera.
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– Un altre cop? Joder Jordi, portes tot el dia igual. No tinc
quasi suc, demà no la podré agafar...
– Agafa la meva! – va dir l’Ia . – Jo tinc el dipòsit ple del tot.
– Vale! – amb un parell de cops de peu va posar en marxa
l’altra Puch Còndor i va desaparèixer en direcció a Les Borges.
– Ostres, quin descans – va dir en Jorim. – A a veure si son
pare li compra ja la moto o ho tenim clar...
La Rodi va ser l’objectiu de la majoria de preguntes. Era
molt interessant que algú anés a viure a Cervià. El més normal
era que la gent marxés del poble a viure a altres llocs.
– Com ho portes? – li va preguntar en Carles.
– Genial, tots ens han acollit molt bé i la veritat és que ens
estem adaptant a la nova vida amb molta facilitat. I vosaltres
què, com porteu els estudis i tot això?
Després d’un silenci prou indicatiu de l’interès general pels
estudis, l’Ia va començar a parlar de com va aconseguir convèncer a sa mare perquè li comprés la moto. Quan en Jorim
anava a explicar com havia aconseguit la seva tots van girar
el cap en direcció al carrer de Les Borges: un petar de riures
acompanyava el gruix de la colla de noies carrer amunt.
– Lio a la vista – va dir en Ton.
En passar, les noies varen saludar i algunes van quedar-se
al banc amb el primer grup i d’altres van continuar cap al roc.
Al marge de l’evolució dels cossos semblava que aquell jovent havia madurat en tots els sentits, doncs tot i estar separats físicament aquella nit va quedar clar que només hi havia
una colla. No va haver-hi cap problema i la nit va ser del més
calmadeta. Bé, no pas per en Jordi, qui va estant saltant d’una
moto a una altra fins l’hora de marxar.
– Vols que et porti a casa, Rodi? – va preguntar l’Antoni.
– Ja la porto jo – va saltar immediatament en Jorim.
– D’acord, anem – va contestar la noia.
– Us acompanyarem, de fet ja és hora de plegar. A més, vull
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acostar-me al Molinet a veure si han arribat en Javi dels xalets
– va dir l’Ia.
– Ha ha ha, segur que a tu t’interessa el Javi.. ha ha ha... No
serà la Sofi a qui busques? Ha ha ha... – va cacarejar en Jordi.
L’Ia va pujar sobre la moto i la va posar en marxa.
– Qui vol venir? Carolus?
– Jo vaig a dormir, estic fet pols. Ja vindràs.
En Jordi va pujar de paquet a la moto de l’Ia, la Rodi a la
derbi Red d’en Jorim i quan l’Antoni ja pensava que tiraria
avall per anar a dormir, la Sílvia va encaramar-se a la seva
moto i els va dir a tots que no correguessin molt.
– Apa, tireu! Sense còrrer, eh?
Les pobres llums de les motocicletes obrien el camí de la
Pobla. Van pujar sense problemes les dues rampes que precedien el trencall cap a casa de la Rodiló. En arribar a les proximitats del xalet les llums de la porta de la tanca van obrir-se i
en Pette va sortir a rebre’ls.
– Bona nit, senyor Pette – van anar dient els nois a mida que
arribaven a destí.
– Bona nit, nens – va respondre obrint la tanca.
– Hola, pare. En Jorim ha estat molt amable i m’ha portat
a casa.
– Molt bé, molt bé. Demà podries endur-te la teva moto, però.
– La meva moto? Ah! Sí, sí, la meva nova moto, vale, així
ho faré.
– I potser fóra bo que també t’enduguis al Pinyol, t’ha enyorat molt tot el dia. Si surts a la fresca millor que te l’enduguis...
– Ostres! Tens moto tu també? I qui és el Pinyol? – va preguntar l’Ia. – Un gos?
La Rodiló va veure que el seu pare estava un pèl nerviós.
Les indicacions al respecte d’una moto nova i, sobretot, del
gos, la van deixar un pel preocupada.
– Oh! Sí, sí que tinc gos. Ja veuràs. Pinyol! Vine!!
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Els amics, que estaven a l’aguait per veure sortir el gos de la
casa de la Rodi, van tensar-se de cop. Sense adonar-se’n es els
tres conductors, es van veure agafats fortament al manillar; la
Sílvia aferrada instintivament a l’Antoni. Allò no era un gos,
era un ós petit. O al menys això van pensar en veure’l. L’únic
que va reaccionar, saltant de la moto i anant-lo a trobar, va ser
en Jordi. Aquell animal no podia pesar menys de cinquanta
o seixanta quilos, rondava el metre d’alt i era daurat i blanc.
Després de l’impacte de la mida s’adonaren que el seu aspecte
era realment de gos bonot – tret dels seus ulls, que tenien una
vermellor i una força que no els deixava molt tranquils.
– Hosti! Un santbernat! No? – va dir en Jordi mentre corria
cap el gos.
– Bé, de fet no. És un mastí tibetà creuat amb un mastí
americà... És un cel, mans com conillet de pelfa... hahaha...
En sentir la Rodi els nens van relaxar-se, però cap no va fer
gaire per acaronar aquella bèstia. Tret del Jordi, és clar.
– Ep! Si no vols no cal que afluixis, eh? – va dir l’Antoni
en veu baixa a la Sílvia, qui encara no l’havia deixat anar des
de l’ensurt del Pinyol.
– Au, va! Carallot! Porta’m a casa... – va fer la Sílvia picant-li fort a les espatlles.
– Eh, nois! Com quedem demà? – va dir en Jorim posant
en marxa la derbi Red.
– Ja ens trobarem, no pateixis! Bona nit senyor Pette, bona
nit Rodi...
– Bona nit nois, no correu – va fer en Pette des de lluny.
En Jorim va carregar en Jordi i juntament amb l’Antoni
van desfilar cap el poble. L’Ia va escapar-se direcció l’Albi
per comprovar si els amics del Molinet havien arribat. Només
eren tres quilòmetres. No era gaire tard, vora la una, i amb la
bonança que feia aquella nit segurament no dormia ningú en
tota la comarca. Calia aprofitar l’estiu.
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– Què ha passat senyor... vull dir, pare? Com és que has
deixat anar al Pinyol? I la moto, quina moto?
En aquell mateix instant la mare de la Rodi sortia del cobert del xalet que els feia de garatge. Tenia les mans plenes de
greix i encara portava algunes eines a la mà.
– Hola, bonica, he hagut de preparar-te un vehicle a correcuita. Sembla ser que a partir de demà podràs anar motoritzada...
– Tan greu és? – va fer la nena mirant a son pare.
– Vés a fer les lectures a dins. Ja parlarem demà.
La nena va entrar a casa sense ocultar un cert neguit.
Dilluns pel matí en Ramon va aixecar-se molt d’hora i no
va donar opció a la Dolors a fer un cafè amb ell. El cap de setmana va ser molt tens, la seva dona no volia que continués fent
feines per en Matías i en Ramon sabia perfectament que no
podia escapar-se de fer-les. Va contractar gent de Juneda per
fer la feina de la Pobla. Era la millor manera, ja que com tenien
que portar dos camions grua des de Les Borges amb les bigues
i les parets prefabricades qui pogués fer-se cap pregunta podria pensar, perfectament, que es tractava dels operaris que els
proveïdors de materials oferien quan feies una compra de productes molt especial. Ni tant sols va dir res als seus homes de
confiança. No volia haver de donar massa explicacions. Oficialment un paio li havia encarregat vigilar com muntaven una
nau prefabricada: un cop enllestida, a cobrar i punt.
Més o menys la cosa era així i tota la feina no duraria ni
tres setmanes. El terreny el van allisar al primer any, al segon
van fer el tancat i van erigir un parell de naus i aquest estiu
ja portava aixecades totes les costelles i mitja alçada de súper
totxo. Divendres estaria tot llest per muntar la coberta.
En sortir del poble va veure la Mercedes d’en Rafel parada
just a la cruïlla amb la carretera de la Pobla, fora, al camí. En
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Rafel parlava amb el que havia sigut el millor amic de son
pare, en Pep. En veure’ls va reduir la marxa i va fer el gest de
saludar-los. Però en resposta no va rebre la típica i esperada
salutació, sinó que els homes van fer-li clars gestos perquè
s’aturés.
– Bon dia ,Ramon. A treballar?
– Bon dia, senyors. I tant, bé hem de menjar, no? Què foteu
aquí en mig?
– T’esperàvem...
La cara d’en Ramon va fer un gest d’incredulitat i amb un
somrís va continuar la conversa.
– A mi? I doncs? Que us dec quartos?
– No, home, no...– van fer amb una més que forçada cara
de voler somriure.
Els homes no sabien com encarar el tema que volien comentar-li a en Ramon, així que, tal i com ho havien parlat feia uns
minuts, van intentar quedar amb ell per fer un beure al vespre.
– Et va bé que ens veiem aquest vespre, Ramon?
– O i tant! Estaré fins molt tard a l’obra, però, que us sembla
venir a casa cap allà les nou?
En Ramon va pensar que era un tema de feina i per això els
va citar a casa. Jugar en terreny propi sempre donava avantatge quan es tractava de negocis.
– Potser fóra millor que la Dolors no n’estigués del tot al
cas del que volem dir-te...
– Però... què...?
– No pateixis, no és res greu. És una cosa del teu pare i molt
millor que quedi entre nosaltres. Quedem a la Rosaleda, a les
nou. Et va bé?
– D’acord...
Les paraules d’en Pep van intrigar força al Ramon i durant
un parell de quilòmetres va estar temptat de girar cua i anar a
buscar els dos homes per tal d’aclarir el tema. Però sabia molt
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bé que en poc més de mitja hora tindria a tota una colla de paletes de Juneda preparats per donar l’última empenta a l’obra
boja dels camps de la Pobla.
Les naus en sí mateixes no tenien cap complicació de factura. Eren com caixes de sabates amb la tapa, que feia de coberta
i sostre, una mica desencaixada, per fer que l’aigua de la pluja
corregués cap a la part del darrere. Les construccions no tenien finestres ni cap altra sortida que no fos l’enorme porta doble col·locada al mig del costat llarg. Per aquella porta podria
entrar un tràiler dels grans sense cap problema. Just davant
d’aquesta renglera de construccions, restava perfectament pavimentat un espai pràcticament igual al que ocupaven les naus.
Tot plegat estava cerclat per una tanca de súper totxanes d’uns
dos metres.
Allò li semblava un despropòsit dels més grans, al Ramon.
No servia per a res. La finca on estaven treballant estava molt
lluny dels pobles. Estava quasi bé equidistant de Cervià i de la
Pobla, en uns terrenys que en Matías havia comprat a l’hereu
dels Bou de la Pobla. Per pujar allà dalt havien de córrer per
uns camins on justet podia passar un camió normalet. No podia entendre com faria arribar allà camions grans, en Matias.
Ni tampoc podia imaginar, per molt que s’hi esforcés, quin
gènere volia guardar allà aquell alcalde mig boig.
Ja feia temps que havia deixat de fer-se preguntes al respecte. En Matias no permetia cap qüestió – i al final, era molt
generós en els pagaments. Ell feia la feina i punt. En Matías
tenia molta informació que no li convenia que mai es sabés.
En Matías va fer els primers pagaments a la seva colla en fer
de contractista durant el seu primer any de feina. En Matías
era, per dir-ho d’alguna manera, amo d’una part de la seva
voluntat.
La feina avançava molt bé, com sempre. Aquells operaris
no eren tan bons com els seus homes de Cervià, però no en
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tenia cap queixa. No hi van haver interferències. La meteorologia els va respectar del tot. Aquella tarda volia plegar un
pèl abans. La conversa amb en Rafel i en Pep l’havia deixat
amb la mosca darrera l’orella. Com sempre feia cap al final de
la jornada, va pujar un parell de marges amunt per tenir una
perspectiva del progrés de la feina i de com estava quedant
tot el conjunt. La sensació que tenia des del punt on mirava
l’obra, cada vespre, era molt agradable – o millor dit, ho seria
si no fos per les horribles caixes grises que estava construint
en aquell paratge. Sempre tenia un record per son pare. Estava
segur que aquell terreny, aquells trossos, li haguessin encantat
a en Ton. Eren unes terres molt semblants a les que tenien ells,
una mica més avall, cap a les Besses. Però aquell racó tenia
quelcom especial. La cabaneta a l’esquena, els bedolls per
donar-li ombra, els marges dibuixats per tota la muntanya...
en moments com aquells entenia com son pare no va voler
deixar mai el camp.
La tercera nau estava llesta per cobrir. La gelosa inspecció
va confirmar la perfecta alineament de l’obra i el retall tan ben
apamat que havien fet del terreny. Va fumar-se el cigarret amb
calma, caminant al voltant de la cabana dels Bou. Els pedrissos de l’entrada de la cabana el van convidar a gaudir de la
brisa fresca de la tarda. Mai havia entrat dins d’aquella petita
construcció. Mai en va tenir cap necessitat, però quelcom dins
seu li deia que si aquelles pedres parlessin, li explicarien més
d’una bona història. Va estar-se una bona estona ajagut sobre
les pedres planes. Després de posar en ordre els seus pensaments va decidir que ja era hora de baixar al poble i aclarir
els temes que fes falta. En baixar el primer marge un reflex de
mirall va sorprendre’l i el va fer mirar amunt, cap al turó que
separava els termes dels pobles. Aquella tarda no estaven sols
en aquell paratge. Fent cabaneta amb el palmell de la mà va
guaitar cap a l’orígen del reflex. Dalt del turó un tot terreny
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negre romania parat i tres homes semblava que observaven
l’obra des de la distància.
‘Què collons...?’ pensà en Ramon, sense deixar de caminar
marge avall.
Un cop arribà a peu d’obra va dir als seus homes que per
avui ja en tenien prou i que l’endemà i fins divendres caldria
accelerar una mica i fer les hores que fossin necessàries: dilluns pujarien la coberta de Vinaixa. El ferrer que els feia la
feina de les cobertes sempre havia sigut el mateix i per tant
ja els feia les peses de tal manera que només calia encaixar i
collar a la part més baixa; la resta de planxes s’enganxaven
per imantació.Era molt curiòs, no ho havia vist mai enlloc,
però tampoc va fer-se més preguntes: els planols i les instruccions eren molt clars. L’experiència els confirmava que des
del moment que les planxes d’aquell metall estrany fossin allà
tindrien la feina enllestida en dos o tres dies. La cosa estava a
punt d’acabar-se.
En Ramon va tornar a mirar cap al punt on havia vist els
observadors no convidats, però ja no hi eren. Fossin qui fossin segurament mai no ho esbrinaria. El que era cert és que
ho tindria que comentar a en Matias. No per res especial, tant
sols per si aquella gent l’havia enviat l’alcalde o si eren inspectors de Lleida. No volia merders de paperassa. Si feia falta
doncs que en Matias li preparés els documents dels permisos
i li donés tot fet, només faltaria. Això era el que pensava. De
fet ell només hi posava la logística de tot plegat i signava els
albarans d’entrada de materials – totes les factures i rebuts els
gestionava directament l’alcalde. A sobre de tota la feinada de
fer-ho mig d’amagat no volia cap mareig administratiu.
Els nois havien quedat a les golfes d’en Jorim per escoltar
l’últim vinil de Mike Oldfield, Platinum, i explicar-se les “seves coses”.
177

– Que no ve l’Antoni? – va preguntar en Carles.
– En tres quarts serà aquí. Avui és dilluns, està donant classes de mates a la Roser i a la Sílvia – va aclarir en Jorim.
– Hosti! Doncs que no es quedi ell el tabac, collons! – va
fer l’Ia.
– I se’n treu molt? – va preguntar en Carles.
– Cent cinquanta l’hora... tres dies a la setmana... Una llauna de gasofa sencereta per a ell solet... – va explicar en Jorim.
A les golfes del carrer de la Pilota l’Antoni havia aconseguit
crear un feu propi. Un parell de somiers vells deixaven apilar
matalassos coberts amb fundes vermelles o negres i uns grans
coixins feien de respatllers. Tots els mobles estaven pintats
de negre i tenien mans blanques estampades, cosa que per la
nit els donava un aspecte un pèl tètric. En un racó el tocadiscs
heretat de sa germana i un radiocasset Sanyo feien de central
discotequera. Per les parets pòsters de viatges o aŀlegòrics de
protestes estudiantils, també de la Maria Isabel, donaven un
toc de color al conjunt. A la part central una diana anglesa presidia, amb els seus dards, l’espai de joc.
– No, no, no... Menys b, més menys arrel quadrada de b al
quadrat menys quatre a c, partit per 2a, no partit per menys 2a.
Així és clar que no et surt mai...
– Quina merda! Podem fer un cigarret? – va preguntar la Roser.
– Tu fumes a classe? – Va dir l’Antoni amb cara circumspecta.
– No, es clar, i si la mare sabés que fumo em pelaria.
– Doncs ara ets a classe, i aquí l’únic que fuma és el professor. – va fer mentre encenia un Fortuna...
– Vés, quins collons que tens... ha ha ha.. – va riure la Sílvia.
– Mireu noies, al setembre us tombaran sense pietat si no
domineu les equacions i la trigonometria. Sabeu, a més, que
els problemes seran, segur, amb números negatius. Tots els
professors son igual de malparits. Tenim tres setmanes de coll
i encara estem amb fórmules mal apreses...
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– Bé, no et posis així... el problema serà nostre, no?
– I tant que no! Si categeu al setembre a mi se’m caurà la
cara de vergonya cada cop que em creui pel carrer amb les
vostres mares.
– Doncs aleshores espavila i ensenya’ns bé, senyorito...
– Ara mateix us enviaria a pastar a l’era... però serà millor
que ens concentrem en les fórmules...
Un cop va passar l’horeta de classes particulars, les noies
van pujar a buscar la Maribel per anar a fer la tarda a casa de la
Maria de cal Fino amb l’excusa de continuar estudiant. De bon
segur que no les deixarien sortir fins ben entrat el vespre – i a
algunes fins l’hora de la fresca.
L’Antoni va agafar la moto i la va estripar carrer del riu
amunt per anar a cal Jorim. ‘Segur que no m’han esperat per
escoltar el disc nou’ va pensar mentre girava per cal Manresa.
– Ja puja el cabronàs aquest! – Va dir en Carles en sentir les
estridències de l’escapament amb el silenciador (lleugerament
i conscient mig retirat) de la moto de l’Antoni.
– Qualsevol dia l’aturaran els civils i l’empaperaran.
– Sempre diu que si li passa dirà que se li ha sortit en un bot.
– Si home, com si els silenciadors poguessin saltar així...
– Ja s’espavilarà...
– Hola nois!
– Porta el tabac, xaval! I fes el favor de deixar que el guardi en
Jorim...– va dir en Carles. – Que sempre hem d’anar esperant-te.
Van estar una mitja hora més escoltant per tercera vegada
la cara A de l’LP d’en Mike Oldfield. El mateix temps que van
trigar a fumar-se mig paquet de cigarrets un rere altre.
– Podríem sortir a l’Albi aquesta nit, per variar... dic jo. –Va
dir en Carles.
L’Ia va saltar com una molla. Ni tant sols ell va ser conscient de la seva desmesurada resposta física.
– Ni parlar-ne! I molt menys de nit!!!
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– Tito, què passa? Si no et ve de gust doncs no hi anem,
però tranqui, home, no cal cridar. – va respondre-li son germà.
– Vés a cagar! No és bona idea anar a l’Albi i punt – va dir
mentre s’aixecava i movia les mans, extremant amb el gest la
negació.
Els tres nois van veure de seguida que aquella reacció no
era gens normal. Molt menys en l’Ia, que estava cansat d’anar
a portar la Sofi als Molinets. No podien imaginar què li podia
haver passat en aquella carretera perquè no hi volgués tornar
a passar. L’Ia va ser conscient de les mirades i va decidir que
amagar el seu petit secret no li aportava res. Potser els seus
amics el podrien ajudar.
– D’acord, d’acord... Escolteu... si li dieu res d’això a la Sofi
o a qui sigui us arrencaré les orelles a mossegades... Va, seriosament, ni pio del que us explicaré... – l’Ia va tornar a seure. – Recordeu el dia que vàrem portar la Rodi a casa? Després, jo vaig
marxar als Molinets per veure si la Sofi havia arribat. Bé, doncs
allà no hi havia ningú més que el sonat del belga. Vaig baixar
fins el xalet de la Sofi per assegurar-me de que el seu cotxe no hi
fos. I efectivament no hi era, tal i com suposava. Sempre que hi
són deixen connectades les llums del pati, i quan vaig arribar tot
era a les fosques. Vaig girar cua i vet aquí que abans d’arribar al
creuament de la sortida em trobo al belga, en gallumbos i amb
l’escopeta a la mà, al ben mig del camí. Quasi em cago a sobre!
Vaig aturar-me en sec, vaig posar el peu a terra i vaig saludar-lo
amablement. El tio aquest estava molt cabrejat, va cridar-me en
el seu idioma coses que segurament més em valia no entendre.
Però tot seguit, quan es va calmar una mica, va preguntar-me
què feia allà i que si jo havia entrat al seu terreny. Us juro que no
entenia res. Vaig dir-li que estava donant una volta i que acabava
d’arribar. Va continuar parlant en flamenc o en el que collons
xerri i va deixar-me de costat, mig cridant que si enxampava el
qui li havia matat el gos el pelaria.
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Vaig arrencar i vaig marxar a tota pastilla d’allà.
– La hòstia! I com és que no ens ho has dit? Per què no li
has explicat al pare, això? – va dir el seu germà.
– És que... És que la cosa no acaba aquí...
– Què vols dir, que no acaba aquí? – digué l’Antoni
A aquestes alçades els tres nois estaven neguitosos per
l’història de l’Ia. En Jorim posava cara d’incredulitat i l’Antoni va anar a parar el tocadiscs per mirar de donar-li més protagonisme a les paraules del seu amic.
– Vaig agafar la carretera i vaig anar tirant amb calma per
treure’m la por de sobre. Estava refent-me quan vaig mirar
pel retrovisor. M’havia allunyat ben poquet, no havia fet ni
la recta llarga, encara podia veure el trencall dels Molinets,
quan vaig adonar-me que uns llums petits i vermells sortien
del camí. Eren com les llums de dinamo de les bicis, ja sabeu,
que cremen més o menys segons la pedalada. Vaig pensar que
eren canalla de l’Albi que donaven la volta per tornar-se’n cap
el seu poble i vaig continuar avall. En pic vaig fer dues o tres
corves més vaig tornar a mirar i els vaig tornar a veure... però...
– Però què? Digues, collons! – va fer en Jorim.
– No anaven... venien... i venien molt ràpid. Vaig parar-me
per poder girar el cap i aleshores vaig notar com els pèls del
clatell se’m posaven de punta. Eren dues ombres negres que
venien a tot drap cap a Cervià. Els llums que duien eren vermells, no en tinc dubte. El que tenia clar era que no em quedaria pas a esperar-los. Vaig marcar-me una pujada a quarta que
quasi rebento el bloc. En ma puta vida havia anat tant ràpid
per aquestes corves i aquells malparits cada cop els tenia més a
prop. La veritat és que no vaig perdre gaire temps en mirar enrere. De fet, només vaig fer-ho dos cops. El primer, al revolt de
la roca trencada, que va ser quan els vaig tenir més propers...
pensava que me la fotria segur! I el segon just al començament
de la costa del pilons, on pensava que seria on m’atraparien...
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Va fer-se un silenci.
– I? – va preguntar l’Antoni, inquiet.
– No hi eren! Fos qui fos, havia desaparegut... havien parat
al revolt anterior o havien trencat per algun camí...
– O vas despertar-te tot suat al llit... ha ha ha! – Va dir en
Carles, fent sornes de son germà.
– Para, Carles! Una història així no pot somiar-se... no? –
Va afegir en Jorim.
– Segur que van ser els de la colla gran de l’Albi que van
voler acollonir-te. Tots tenen Riejus com la del Josep Maria,
totes són setanta-quatre. Segur que van tapar-se o pintar-se les
llums i van voler donar-te un ensurt. Com que algun cop hem
baixat al seu poble a fer el fatxenda amb les seves paies... Voldran revenja... – va dir l’Antoni amb molta convicció.
L’Ia va agafar-se les dues mans entrecreuant els dits amb
força i les va estrènyer entre els seus genolls, un gest de nerviosisme infantil que tots recordaven. Sobretot el seu germà, qui
en veure la postura va deixar de riure.
– I, dieu-me, nois... – va afegir per acabar l’Ia. – Les noves
Rieju setanta-quatre... tenen ullals i sis potes...?
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LES BORGES BLANQUES
Els negocis són els negocis.
A primera hora de la tarda el molt honorable notari de les
Borges Blanques, el senyor Jaume Altafulla, tenia convocada
la reunió amb en Matías. Perquè no s’escapés res ni cap detall
quedés penjat havia quedat amb l’alcalde de Cervià per anar a
dinar al restaurant La Masia de la Borgia.
El tema era semblant al d’anys anteriors: cessió d’un terreny, permisos d’explotació per arrendament i auditoria de les
comissions sobre el rendiment dels terrenys en qüestió: La
diferència era que aquell any volien formalitzar tot allò més
enllà d’un contracte comercial personal. Volien que tot fos oficial i convenientment registrat amb noms i cognoms. El que
més amoïnava al notari, que en aquell afer feia de gestor, era
que mai no van explotar-se aquells terrenys. I en canvi sí que
donaven beneficis. A ell, de fet, molt poc l’importava, en treia
el seu pessic. En Matías era generós en el tracte, i de tant en
tant, a més a més, queia una partideta. Era suficient. No faria
cap pregunta.
El que volia saber abans de la reunió amb els forasters, on
els proposarien formalitzar tota la paperassa amb un contracte,
era si en Matías se’n refiava. De moment no havien fet res mal
fet, al menys en la gestió administrativa de les rendes o dels
beneficis. Però el seu amic s’estava posant en negocis estranys
i des del banc l’havien avisat de moviments poc clars i augments de capital força sospitosos.
Tenint en compte que de totes les entrades i sortides els
bancs estaven obligats a fer informes detallats per governació
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i per hisenda, havia d’avisar a en Matías que anés en compte o
es decidís a portar els diners fora d’Espanya.
Els caps de setmana aquell restaurant estava sempre ple de
families celebrant qualsevol cosa o grups de jovent que des de
tots els pobles del voltant venien a fer la tarda a la discoteca i
aprofitaven per dinar i fer la sobretaula. Entre setmana podia
considerar-se un restaurant de carretera, tot i que no per a totes
les butxaques. El preu era un petit filtre: no era especialment
barat. Això feia que encara havent-hi quinze o vint transportistes o comercials menjant gran part de la sala estava pràcticament buida. Això li agradava al notari: podria triar una taula
tranquiŀla i apartada.
– Bones, Jaume!
– Bona tarda, Matías...
– El de sempre? – va preguntar en Jaume.
– Sí, no cal canviar les coses bones... – va dir, acompanyant
amb una rialleta.
En Jaume va aixecar el braç i l’amo del restaurant va acostar-se per servir-los, fent notar que no deixava aquella taula en
mans de qualsevol cambrer.
– Farem el de sempre, senyors?
– Sí, i porta’ns un parell de cubates de whisky mentre esperem.
– Molt bé, cargols a la llauna i corder per a dos... Per cert,
m’han portat unes espatlles de Badajoz que treuen l’alè... Us
faig un tast?
– Ostres, sí, perfecte. Però esborra llavors els cubates i porta’ns una de vi. Bonet, eh? No ens esguerris el dinar! – va
contestar en Matías.
– Només faltaria... – va fer el propietari de l’establiment
amb un somriure que delatava la satisfacció per l’encert del
seu suggeriment.
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En Matías sabia perfectament que no podia amagar per gaire temps com aquests misteriosos clients feia només cinc anys
que havien formalitzat els seus negocis i en certa manera els
havien fet públics. Ho van fer quan els moviments eren ja molt
evidents i va ser més prudent deixar veure una cosa a mitges
que ocultar-la sencera.
A més, aquell vell notari no era només el gestor dels seus
contractes diversos. Amb el temps en Matías havia deixat tot
el control administratiu dels seus negocis a les seves mans.
Com a notaria no podia fer-ho, és clar, però casualment el seu
cunyat tenia una gestoria just a la cantonada del mateix carrer
on en Jaume tenia el seu despatx.
No tenia res a témer: el seu control sobre la persona li donava la seguretat de la discreció i garantia que en cas d’anar
mal dades tindria el seu suport.
En realitat ja feia més de deu anys que aquella gent havia
començat a fer negocis amb ell, primer sota paraula i com es
solia fer, amb una simple encaixada de mans. Els va llogar
terrenys que en altres circumstàncies no hagués donat a ningú. Eren els millors trossos d’oliveres i inicialment va pensar
que, sense voluntat de tancar la porta, el millor era demanar-los un preu desorbitat de manera que se’n adonessin de
que les terres que demanaven no estaven al seu abast. La sorpresa va ser majúscula quan van dir-li que “sí” a la primera
oferta i encara va quedar més estorat quan van comentar-li
que podia seguir recollint els fruits, sempre que tirés endavant el procés i no tornés a les terres després de la segona
quinzena de desembre. El remat final va ser quan en aquella
mateixa negociació van treure un maletí amb tots els diners
que demanava pel lloguer anual de les terres.
L’any següent la història va ser molt semblant. Al tercer en
Matías sabia que allò no era normal, no es podia prendre el
pèl amb tanta facilitat a ningú. No podia ser net el que aquella
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gent feia a les seves terres. No semblava que volguessin les
olives, no semblava que volguessin els arbres. ‘Què volen,
doncs?’ no deixava de preguntar-se. Alguns dels seus propis
negocis no eren tampoc cap exemple de pulcritut i per tant
sabia perfectament que la discreció era la clau de la bona entesa. ‘Si paguen amb tanta alegria serà que el que en treuen
és molt i molt interessant...’ Aquesta era la reflexió final que
treia en Matías cada cop que acabava una reunió amb aquells
forasters.
Va decidir que volia saber què estaven tramant allà dalt i la
millor manera que se li va ocórrer per esbrinar-ho va ser pujar
el preu en aquella tercera negociació (per anomenar-la d’alguna manera). Va pensar que si els forçava a regatejar tindria
excuses per fer preguntes. Si en el fons allò era tant interessant
potser fóra una bona pensada entrar en el “negoci”.
Però no. Tampoc en va treure res, cap informació. Un cop
en Matías va arronsar el nas i va començar a posar pegues els
forasters van limitar-se a doblar l’oferta i a oferir-li pagar en
or la part que volgués o la totalitat. Va ser aleshores quan en
Matias va adonar-se que allà dalt s’estava coent una de grossa.
Va sospitar que aquella gent volia les terres tant sí com no i
que potser no li calia portar les coses a extrems dels quals no
pogués tornar.
Va decidir que tenia tot el dret a preguntar i així ho va fer.
– A veure, senyor.... Dabyrev, no?
– Sí, Dabyrev.
– Ja, com David, però escrit malament, ha ha ha..
Va deixar de fer bromes i va canviar l’expressió al veure que
ni tant sols havien mogut una pestanya amb l’intent d’acudit.
– Aquí la gent no fa pagaments en or, ni en diamants, ni
en cap altra cosa. Aquí comptem calés, eh que m’entén? Vull
saber en què consisteixen els seus negocis a les meves terres.
186

La gent pregunta, les autoritats pregunten... I jo els he de donar
una resposta correcta a tot plegat, o seran ells els que vinguin
a trobar-los.
– Ho entenem, és normal, senyor Matías – va dir en Dabyrev
amb molta tranquilitat.
– I doncs? – insistí en Matias.
– Ens dediquem a les prospeccions geològiques – va dir
fredament en Dabyrev, que era l’únic que parlava dels tres homes.
– A les prospeccions geològi...! Miri, no és per res, però
per fer alguna mena de prospecció han de demanar permís
a l’ajuntament, a governació... I resulta que jo sóc l’alcalde.
– Sí és clar, prou que ho sabem. Per això ja li hem demanat
permís a l’alcalde de la Pobla. Senyor Matías, les terres son
seves, però el terme és de la Pobla.
En Matías, qui tenia suficients taules com per fer veure que
res el sorprenia, va decidir contratacar.
– Perfecte, doncs. Però, per si les mosques, potser caldria
que demanin també permisos a Cervià, no fos que per necessitat o per error entressin dins el nostre terme... ja sap que els
limits son molt relatius quan hom està al camp...
– Sí, és bona idea. Farem el tràmit.
– Molt bé, envieu-me la documentació sobre quin tipus de
recerca feu i quins materials esteu observant, i us ho arreglo
en qüestió de pocs dies.
– Així ho farem.
– Una altra cosa. Potser hauriem de fer un petit contracte
comercial, d’aquesta manera tot quedaria formalment lligat i
si mai tenim un problema.. els papers ho arreglen tot, no? I
per cert, d’on sou vosaltres? No puc aclarir quin accent teniu,
de fet, sembla que no teniu cap accent...
– Oh! És que el català no és la nostra llengua, som de l’Europa de l’est, d’una regió molt petita de Croàcia. Jo vaig tre187

ballar molts anys en turisme, a cavall entre Itàlia i Catalunya.
Miri senyor Matías, no podem dir-li què busquem, aixecariem
la llebre... Els nostres competidors no trigarien a venir si sapiguessin què fem o a on som. I pot creure’m, no li agradarien
pas els nostres competidors. Però no desestimem fer aquest
contracte que diu. Esperem un parell de temporades més i en
parlem, què li sembla? Sabrem recompensar la seva discreció...
En Matías, en realitat, va entendre’l a mitges, però va veure una oportunitat i no un entrebanc. Temps en tindria, de sobres, per esbrinar què coi feien a les seves terres i mentrestant
podria anar-los desplomant.
– D’acord, fem el preu de sempre i l’augment d’enguany en
or. El podeu portar a casa aquest mateix vespre...
– No farà falta, portem el material aquí. Com que no sabem, exactament, el seu valor de cotització, li hem preparat
l’equivalent a tres anys de lloguer de les terres. Esperem que
li sembli bé, i si troba que falta res, ens ho diu i ho arreglem...
En Matías va quedar desconcertat i una mica sense saber
què dir. Aquella gent sabia que acceptaria el tracte. Eren més
perillosos del que li havia semblat en principi.
– D’acord... sí que en sou, de previsors i espavilats. I tant...
I escolti’m, senyor Dabyrev, què li semblaria venir a sopar
demà a casa? Per celebrar-ho. Què em diu?
– Oh! Senyor Matías, és vostè molt amable. Serà un honor
per mi acceptar la seva invitació.
Els homes del senyor Dabyrev van donar-li una caixeta de
fusta amb tres petits lingots d’or, fins i plans. Pesaven molt
poc, no tenien cap marca.
Aquella nit el senyor Dabyrev va enviar un dels seus homes
amb una nota on s’excusava per no poder assistir al sopar per
culpa d’una inoportuna indisposició.
Les sol·licituts de permisos mai es va arribar a fer.
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En el tema de l’or primer va sospitar que l’enredaven. Mai havia negociat en or ni en res semblant. Per sortir de dubtes va preparar un viatge de cap de setmana a Barcelona amb la seva amiga
Cleo. Aquest viatge a la capital no només li va treure tots els dubtes sinó que el va convèncer de que potser algun tipus de malvats
estrangers estaven fent ves a saber el què a les seves terres.
– Així que vostè vol vendre una peça d’or? – va preguntar
el taxador despreocupat d’un discret però elegant, despatx de
compra-venda de materials diversos, situat al peu de la Rambla de les Flors, a tocar del port.
A diferència de les botiguetes d’empenyorament que havien proliferat pels voltants del mercat del Born aquest despatx
inspirava més confiança i segurament li garantien una mica
més d’intimitat.
– Sí, sí, voldria saber quin valor pot tenir...
En Matías estava nerviós. Mai havia estat en un lloc com
aquell, va ser la Cleo qui el va portar.
– Perdone, señor... – va dir la Cleo dirigint-se al taxador. –
¿No estará por aquí el señor Rodríguez Guzmán?
– ¿El señor Rodríguez? – va dir aixecant el cap, aquest cop
amb molt d’interés. – Pues no, el señor gerente no está en estos
momentos. ¿Le conocen ustedes? ¿Vienen referenciados?
– Somos buenos amigos de juventud. Trabajamos juntos en
la cas de empeños La Oriental.
En Matias va posar cara de circumstàncies, tot allò li venia
de nou. No tenia ni idea de què estava dient la Cleo ni de qui
era el tal Rodríguez. Però una cara de “ja t’explicaré” el va
tranquiŀlitzar una mica... només una mica.
El que sí era cert era que el senyor del mostrador va canviar
la seva actitud. Esmentar l’amistat amb el seu cap va tenir un
efecte molt positiu. Va aixecar una part del mostrador de fusta
i els va fer passar a una mena de reservat amb una petita taula
que tenia unes fustes folrades amb tapets de camussa negra.
189

– Bé, aquí podem tenir una mica més de reserva. A més, els
amics del jefe han de tenir per força un tracte especial. Vostè
dirà – va fer, dirigint-se directament a en Matias.
Aquest va girar-se per mirar la Cleo.
– Ensenya-li, va!
– Ah! Sí... Voldria saber quant pot valer aquesta peça d’or...
En Matías va treure la llàmina de la butxaca interior de
l’americana. El petit lingot estava embolicat en un paper de
seda de color cru. El taxador va agafar el paquetet i el va obrir
amb parsimònia i solemnitat. Tenia molta experiència i en
qualsevol cas sense el seu cap allà no podria saber fins a quin
punt la declarada amistat d’aquelles persones seria important
en el tracte que se’ls oferís. Un cop desfet l’embolcall, va colocar el fi rectangle d’or sobre la camussa negra. Cerimoniosament va apropar-se la peça i va acaronar els seus extrems,
va voltejar-la un parell de cops i la va observar atentament.
Era evident que aquell home estava buscant alguna cosa. Amb
una ben disimulada cara de dubte va obrir un dels calaixos de
la taula i va treure una lent d’augment de proporcions considerables. Passat un minut de giravoltes del metall a mans de
l’expert, aquest es va aixecar i els va dir que esperessin un moment. Seguint les regles fonamentals d’aquest tipus de negoci,
la peça va ésser depositada de nou sobre la taula. Mai podia
deixar d’estar a la vista del client. L’home prim que els havia
atés va tornar a aquella saleta, sense portes, acompanyat d’un
home igualment esquàlid però amb un enorme cap i un mostatxo imponent que practicament no deixava veure el perfil de
la seva boca.
– Deixa’m veure... – va dir el cap sense boca.
– Que hi ha cap problema? – va comentar en Matias un pèl
neguitòs.
– No, no... No pateixi, senyor meu. Ara li explico. Sóc en
Felip Casamitjana. Director d’aquest humil despatx, per ser190

vir-lo a vostè i a la seva senyora. ¡Jorge! Tráeme la balanza y
la química.
El senyor del cap gran, en Felip, va seure a la cadira del
primer taxador. Era evident que jeràrquicament aquell home
estava molt per sobre. L’altre va arribar amb una caixa de fusta
fosca que duia una preciosa xapa daurada amb la marca “Casa
Tarradell” que a en Matías va recordar-li la farmaciola que
duia a vegades el senyor metge quan sortia a visitar fora del
poble.
– Veurà, senyor... i senyora. Aquest lingot no té cap marca
de credencials de llei. En els temps que corren podríem dir que
es un perill comerciar amb una cosa com aquesta. Podria ser
robat o podria ser or fos il·legalment. O, encara que ho sembli,
podria no ser or...
En Matías va fer evidents mostres de nerviosisme tot acomodant-se i tornant-se a acomodar a la cadira de braços on
estava. El capgròs va adonar-se’n de seguida: estava molt clar
que li encantava poder neguitejar el client.
– No pateixin, aquí aquestes coses mai surten per la porta, som una casa de prestigi, en poden estar tranquils. He de
dir-los que mai he vist una cosa igual, aquesta peça no té les
proporcions de llei que des de finals de la gran guerra estan
adoptant tots els països. Per aquesta mida el seu pes hauria
de ser de 50 grams i a simple vista es nota que en fa més; de
la mateixa manera, es nota que no arriba als 100, les cantoneres són absolutament agudes i haurien de ser arrodonides... El
motlle no és normalitzat... M’entenen?
– Continuï... – va dir la Cleo.
– Necessito fer unes petites proves per veure la seva composició. Haurien de donar-me consentiment, doncs podria malmetre una mica el lingot en cas de tractar-se de material fraudulent... Si ens volen tenir confiança, ens encantaria convidar-los a
prendre un vermut a la terrassa d’aquí al costat mentre les fem.
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– Estem encuriosits... podríem quedar-nos i mirar...
El propietari del bigoti parlant estava acostumat a mostres
de desconfiança semblants, tot i que en aquella ocasió va semblar-li que aquella parella sentia curiositat per veure com s’ho
faria per demostrar autenticitat o falsedat. En realitat a aquell
pobre home ja li estava bé poder demostrar la seva sabiduria
i coneixements sobre Arquímedes: no sempre en tenia oportunitat. A la mínima que pogués els deixaria anar la faula de
l’eureka i la corona d’or.
Mentre l’home anava fent les seves dissertacions en Jorge,
el primer taxador, va anar preparant sobre la taula una delicada
balança de joier que va treure de dins d’una vitrineta que de
ben segur havia estat feta a mida. Va treure de la caixa de fusta
uns gots de vidre amb un seguit de marques que formaven un
escalat. En Jorge va anar omplint un dels gots amb una xeringa
de vidre fins a una marca que destacava sobre les altres per
color i llargada. Mentre el bigoti d’aquell home no deixava de
moure’s lleugerament les seves mans treballaven amb precisió
de rellotger. Primer va dipositar el lingot sobre la planxa de
la balança que, de moment, encara tenia el braç bloquejat. Va
posar una peça daurada amb un 50 perfectament marcat en un
costat. Va desfermar el contrapès. La balança s’aguantava bloquejada per una vareta metàŀlica que no permetia la caiguda
d’un platet. Tot seguit va afegir un petit pes de deu grams. El
braç, que es mantenia ostensiblement desviat (contenia el plateret del lingot daurat), va desenganxar-se, tremolant del suport
que li oferia la vareta que el sostenia. Va afegir un altre pes de
deu grams i la balança va fer un lent i elegant moviment d’equilibri. Encara no estava centrat.
– Increïble... – va dir en veu alta (però clarament per a ell
mateix) l’home del cap gran.
– Què...?
– Calla! – va refrenar la Cleo a en Matías.
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L’operari Felip va col·locar, ajudant-se d’unes pinces, una
peça de 5 grams. La balança va quedar clavada en el seu punt
intermig.
– 75! Com és possible...? 75... Si fossin 93, serien 3 unces,
però no es fa res que pesi 3 unces, això fa 75... si tinc 31 amb
10, són... són... 2,4 unces, què és això...? – aquell home va
fer totes les reflexions en veu alta sense adonar-se que tenia
espectadors.
– Cap problema, senyor Felip? – va dir la Cleo.
– No. No. No pateixi, ara li explico... – semblava que aquella expressió era una de les preferides d’aquell home.
En Felip va fer retirar la balança a en Jorge, que va treure i
guardar els pesos ordenant-los escrupolosament dins el calaxet
de la caixa de la balança. El senyor bigotis, mentrestant, va
fixar-se en els gotets de líquids. Va agafar el got de precipitats
amb les marques de colors i va submergir la peça d’or.
– Saben vostès com el rei Heró de Siracusa va poder saber
si la seva corona era d’or autèntic? – evidentment no esperava
cap resposta afirmativa.
– Doncs no, però segur que ens ho explicarà – va dir amb
una mica de sorneta en Matías.
– Doncs gràcies a Arquimedes! Mirin vostès, l’or té una
densitat concreta. Segons com estigui barrejat amb una cosa o
una altra, el més normal es que estigui entre els 14 i els 18 quirats i rarament arriva als 20. Això vol dir que la seva densitat
ha d’estar entre els 13 i els 18 g/mls: qualsevol joier el donaria
per boníssim. Els lingots d’inversió han de tenir aproximadament els 24 o al menys això marca la llei. com aquest no té
marques mirarem amb què està barrejat i podrem calcular els
quirats...
Mentre treballava, anotava les mesures i anava fent operacions que repetia i tornava a repetir, en Felip els va explicar
com Heró, el tirà de Siracusa, va voler esbrinar si la corona
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que havia fet fer a un orfebre molt famós era de debò d’or de
gran qualitat. Va fer avisar a Arquimedes, el gran erudit, perquè ho esbrinés. Arquimedes va estar rumiant uns dies i mentre prenia un bany va descobrir com fer-ho. Gràcies al volum
d’aigua que podia empènyer el seu pes.
– Si el volum d’aigua era igual al que desplacés una peça
d’or del mateix pes, la corona era bona, però si no... l’orfebre
tenia els dies comptats... Ha, ha, ha... Oi que m’entenen... – va
finalitzar en Felip.
– Molt interessant, senyor Felip. I el nostre or és bo? O ens
farà tallar el cap?...
– Mai de la vida, Déu em guard... a vostès mai... Només em
queda una coseta...
De debò que a vegades els qui miraven en Felip no sabien per
on havia sortit la veu que els parlava. Va agafar la petita peça d’or
i la va posar al costat d’una mena de pedra rugosa. La va agafar
amb delicadesa però decisió i la va fregar un parell de cops. A la
pedra hi van quedar dues petites ratlles daurades i a la peça quasi
bé no va notar-se res. De seguida va treure tres flascons de vidre
on podia llegir-se “aigua règia” amb un 14, un 18 i un 24 molt
petits escrits al lateral del comptagotes que els feia de tap.
En Felip va anar fent provatures amb aquella aigua, que
de fet era una combinació d’àcids prou forta com per desfer
qualsevol cosa. Va observar atentament les diferents reaccions
sobre les ratlles daurades que havien quedat sobre la pedra de
toc. L’home anava fent que no amb el cap i prenent notes al
mateix temps que mirava el seu rellotge.
– Així que vostè és amiga del senyor Rodríguez, el nostre
amable cap?
– Doncs sí.
– Llavors, miri, potser estaria bé que el truquem i ens esperem a que vingui perquè els pugui saludar. I així podrien tractar aquest tema amb ell, d’una manera més personalitzada...
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– No ens faria res, de debò, però tenim una mica de pressa.
Pot donar-nos la taxació o no? – va fer la Cleo.
– Sí, sí que puc, però no estic segur de que pugui ser molt
concreta...
– Què vol dir? – va dir en Matías
– Miri, ara els ho explico... He fet els càlculs tres cops. Al
marge de que no entenc les mides d’aquesta peça... Resulta
que em dóna una densitat superior als 19,3... – aquest cop la
cara estava molt seriosa. – i això no pot ser...
– I? No entenc què vol dir... – va dir en Matías, seient cap a
la punta de la cadira.
– Doncs vull dir que això és l’or més pur que he vist mai.
No té cap barreja. L’àcid de 24 ha trigat molt a actuar... I potser fóra bo que el propi senyor Rodríguez Guzmán els fes la
taxació personalment.
En Matías i la Cleo no acabaven d’entendre del tot quin era
el problema o quina era la cosa que ho feia tan especial. De
moment només els preocupava saber quin era el valor d’allò.
No havien pensat en com obtenir aquell metall era, de fet,
molt complicat. No es podia fer sense uns instruments i uns
coneixements de química prou avançats. No era d’extracció:
la natura no dóna or sense impureses. Cap joieria de les que
poguessin conèixer tenia la capacitat tècnica com per refinar
fins aquell extrem el metall de l’or.
– Bé, mirin, tenint en compte com està el mercat americà,
que són els que manen, podríem valorar el seu or en unes...
unes... – en Felip estava manipulant una calculadora de rodet
que no deixava d’escupir paper. – Unes cent seixanta mil pesetes... – va dir, aquest cop sense mirar a la cara els seus clients.
– Què vol dir, cent seixanta...
– Bé, bé, potser podríem arribar a cent setanta o, com els
he dit, potser el senyor Rodríguez pot arribar una mica més
amunt. Jo no puc.
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En Matías, de fet, no volia fer cap retret. Senzillament estava sorprès. El senyor Felip va fregar-se les mans amb un gest
del tot arrelat en els seus tics. Van estar una estona mirant-se
sense dir res i va aixecar-se per tal de deixar sola a la parella.
– Els deixo un moment perquè s’ho pensin...
– D’acord, moltes gràcies – va dir la Cleo.
– No es mereixen.
En Matias va agafar el petit lingot i va tornar a embolicar-lo
cuidadosament dins el paper fi on l’havia portat. Les marques
i plecs de la forma estaven molt marcats i tornar a fer el paquetet va ser una mena de ritual hipnòtic que va mantenir a la
parella en silenci durant tot el procés.
– Digues, Cleo, quant penses que aquesta gent deu carregar
sobre el que compra?
– Què vols dir?
– Collons, Cleo! Que quin penses que és el seu percentatge,
quant es queden ells...
– Doncs no sé... però segur que no menys del vint per cent...
– Posem un trenta... Què ens donaria aleshores?
– I jo què sé, què donaria! Et penses que sóc una calculadora?
– Jo t’ho dic, són setze per tres, Cleo, el seu valor és d’unes
dues centes vuit mil pesetes...
– Fenomenal, no? – va dir la Cleo, emocionada. – I quantes
en tens?
– Anem a dinar. – va dir en Matías com a resposta.
La parella va aixecar-se, cosa que va fer que el senyor Felip els vingués a trobar immediatament. Van acomiadar-se
molt cordialment tot assegurant que tornarien per parlar amb
el senyor Rodríguez per tal de tancar el tracte. En sortir de
l’enreixat ascensor la Cleo va agafar-se de bracet a en Matías
i plegats van franquejar la sortida on el porter els aguantava
amablement la porta.
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La Cleo va mirar a en Matías amb una certa anyorança:
l’anyorança del que no tens, del que mai tindràs. En Matías
coneixia aquelles mirades i sabia que no calia fer veure que no
se’n adonava. Senzillament la vida no va voler que estiguessin
junts. Va trencar l’encant. Era el millor.
– Tu saps que llogo les finques de la Pobla a uns forasters,
no?
– Sí, ja me’n vas parlar – va dir la Cleo baixant del núvol.
– Però no saps que les he llogades per tres anys...
– Doncs... No... I?
– Doncs que ho he fet per dues centes mil l’any...
La Cleo va caure de cop en el detall i la seva cara va allargar-se a mig camí entre la sorpresa i la incredulitat.
– Aquesta gent està...
– Aquesta gent està fent-me els lingots a mida del preu que
els demano...
– Els has demanat dues centes mil peles pel lloguer de les
terres? I t’ho donen?
– I si els demano el doble, em fa l’efecte que m’ho donarien...
– No ho facis, Matías! Això no és normal, segur que no són
de fiar...
– Jo tampoc sóc de fiar... Va, on em portes a dinar? I qui collons és en Rodríguez? De debò vàreu treballar junts?
– Bé, junts sí que vàrem estar... però qui més treballava era
ell... Concretament, damunt meu...
– M’ho imaginava...
El propietari del restaurant de la Borgia va retirar els plats de
la taula amb eficiència i celeritat.
– Tot bé? – va preguntar.
– Com sempre, Jeremies, com sempre... Porta’ns un parell de
cremes i de seguit un músic pel cafè... – va ordenar en Jaume.
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Un cop l’amo del restaurant va marxar per ordenar i endreçar les postres el notari va dirigir-se directament a en Matías.
– Així què vols que fem? Entens que d’alguna manera necessitem justificar els ingressos. De moment no et diran res,
però no trigaran a fer-ho.
– Qui? – va preguntar en Matías.
– Els d’hisenda, els de governació... Matías, ets l’alcalde de
Cervià, no un terratinent de Castella... Estàs fent massa calés...
– Ells no badaran boca, ens diran que busquen minerals i es
quedaran tan amples.
– Ven els terrenys! Que et facin una oferta... demana’ls el
doble i renta’t les mans... Què hi dius?
– Vendre la terra? Mai! La terra és el que tu ets! No m’ho
demanis mai més, això! – a en Matías se li havia posat la cara
molt vermella i es notava força alterat.
– D’acord, d’acord, molt bé. Doncs hem de posar l’activitat
real en el contracte. Hem de curar-nos en salut.
–Has fet les escriptures del magatzems? – va preguntar en
Matias.
– Sí, és clar, tres naus de quatre-cents metres quadrats sobre els plànols que vas donar-me i sobre els terrenys que vas
marcar-me. Fins i tot els tinc signats al registre de l’ajuntament de la Pobla. Només falta la teva signatura.
– Podries afegir un contracte de lloguer per les naus, i...
podries posar data de fa tres anys?
– Sí, és clar que puc. Però ells s’hi avindran?
– Deixa que sigui jo el qui els ho digui. Tu fes-te el boig.
Els dos homes van pujar al Mercedes-Benz del notari i van
baixar per la general fins el parc del terrall, van girar a la dreta
i en arribar a la plaça dels arcs el notari va deixar el cotxe just
davant de la porta de la seva notaria. Estava clar que ningú no
aparcava al seu lloc.
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Encara faltaven més de trenta minuts per la reunió, però a
la porta del carrer ja estaven esperant el senyor Dabyrev i un
dels seus companys vestit de negre.
– Ostres! – va dir en Matías – Aquesta gent sempre va un
pas per endavant.
Els quatre homes van pujar al despatx de les arcades. Una
porta de doble fulla de vidre amb quarterons de fusta fosca
els donava la benvinguda un cop havien entrat a la notaria.
La sala de signatures era la més gran i la que donava just
al carrer. Les finestres deixaven entrar la claror però unes
tupides cortines de cotó de color blanc trencat aturaven el
sol i deixaven l’ambient amb la llum necessària per no haver
d’encendre les làmpares.
Els homes van seure.
– Senyors, la meva secretaria no arribarà fins d’aquí a un
quart, ella té els papers i documents preparats i... bé, si m’ho
permeten, els puc oferir una copeta de bon escocès mentre
esperem...
– Moltes gràcies, senyor Altafulla, però no farà falta, gràcies... – replicà el senyor Dabyrev d’una manera que va semblar
que tenia absolutament estandaritzada.
– Com és que han fet cap tant d’hora? Han dinat per aquí a
prop? – va continuar en Jaume.
– Si relativament a la vora...
– Doncs miri, senyor Dabyrev, ja que tenim una estona per
enraonar, voldria comentar un parell de coses. – va deixar anar
en Matías, com aquell qui no vol.
– Vostè dirà...
– Voldria parlar del magatzems que van demanar-me al terme de la Pobla. Ara per ara ja deuen estar acabats o quasi bé i...
– Dimecres vinent segurament ja estaran fets – va replicar
el senyor Dabyrev amb seguretat.
– Veig que n’estan molt al cas... Van ser vostès els que van
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anar a guaitar la setmana passada? – volia fer veure que ell
també estava ben informat.
– Nosaltres hi anem a diari, senyor Matías. No perdem detall...
En Matias va haver de posar una de les seves cares de pòquer. Va encendre un cigarret i es va apropar un dels cendrers
que reposava sobre la llarga taula ovalada.
– Sisplau, senyor Matías... COF, COF!!
– Oh! Ho sento, senyor Dabyrev, no recordava el seu problema amb el fum del tabac. Ara mateix l’apago.
En Matías va prémer el cigarret, encara nou, amb força,
sobre el vidre. Després de deu anys de relació amb aquells homes, ni que fos esporàdica, ningú hagués cregut que en Matías
oblidava casualment el tema del fum. Era evident que volia
molestar.
– Bé, en qualsevol cas el senyor Altafulla va comentar-me
que la regularització dels terrenys i l’edificació de les naus
requereix establir-ne l’utilitat i en cas de lloguer, que és el que
els he de proposar a continuació, necessitem un lloc de residència i un número d’identificació personal. A més, el lloguer
de la caseta del Pi Ver, ehmm... També requerirà el mateix procés... Ho han entès?
– Perfectament, senyor Matías, però... no farà falta res d’aixo. Marxem a finals de gener vinent.
En Jaume Altafulla, que fins ara donava l’esquena als tres
homes, fent veure que remenava papers en una consola enganxada a la pared del fons, va girar-se de sobte. En Matías va fer
cara de sorprès i va perdre totalment el seu domini expressiu.
– Però...
– Veurà, senyor Matías, no hem trobat el que buscàvem. Tot
i que segurament tornarem, de moment suspendrem les nostres
activitats a les seves terres...
– Aleshores les naus... Com és què...?
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– Les naus les llogarem igualment, però si li sembla ho farem com fins ara, ja té l’adreça de la nostra seu a Croàcia, no?
– Sí, però...
– O encara millor, què li semblaria, si no ens les lloga...
– Com?
– Què li semblaria reservar-nos-les... Què li sembla si el
senyor Altafulla ens prepara un contracte comercial simple o...
Encara millor, què li sembla si ens encaixem les mans, li deixo
una paga i senyal pel mateix valor que el lloguer, i ens veiem
d’aquí a quatre anys per tornar a fer negocis...
– A veure, a veure... M’està dient que marxen, que no tornaran en quatre anys, però que em deixa una paga perquè els
guardi les naus?
– I els terrenys, és clar...– va contestar el senyor Dabyrev. –
Sog! – va fer, dirigint-se al seu silenciós acompanyant.
L’home de negre va deixar una caixa tota negra sobre la
taula, just davant d’en Matías. L’alcalde sabia de sobres què hi
havia dins, però no va poder resistir la temptació d’obrir-la. El
mateix paper fi de sempre, el mateix llis i perfecte embolcall,
però aquest cop la sorpresa va venir en la quantitat: veure tot
aquell or junt semblava irreal, semblava una de les peŀlícules de dissabte a la nit, quan els lladres bons per fi arriben al
tresor que guarden els dolents. Un total de divuit lingots, sis
piles perfectament arrenglerades i encaixades dins aquell contenidor. En Matias no podia deixar de mirar-ho i en Jaume va
començar a notar que tenia la boca oberta per la sequedat que
va notar a la llengua quan va voler parlar.
– Però això és molt més que.... – va començar a dir en Matías.
– No, no pas, no ho pensi. Estarem fora quatre anys, el
temps passa, els preus pugen i no volem que pensi que el volem enganyar. Si no tornem... els diners són seus. Si tornem,
els diners també són seus. Què li sembla?
Va fer-se un silenci incòmode, dels que realment molesten.
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El senyor Dabyrev va aixecar-se, va caminar molt lentament
fins a on estava en Matías, va aturar-se i va aixecar la mà oferint-la per fer una encaixada.
– Fem negocis, senyor Matias? Fem negocis i ens oblidem
de tanta parerassa i de tantes preguntes?
En Matías va aixecar-se i va mirar els ulls del senyor
Dabyrev.
– Fem negocis, senyor Dabyrev. Fem negocis...
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
És cosa teva.
En Rafel i en Pep van complir escrupolosament l’horari que
els havia comentat en Ramon. Les nou eren tocades. Al bar la
Rosaleda no hi havia gaire gent, tot sols quatre que feien el
quintet per fer gana i un grupet de canalla jugant al set i mig a
les taules del fons, just al costat del billar. En entrar, en Miquel
els va saludar amablement i després de l’habitual conversa trivial sobre el temps i el futbol van anar a seure a la taula del
racó.Allà quedarien apartats de mirades i comentaris, ja que
la taula rodona estava en un lloc on no podies ser vist si no hi
anaves a propòsit.
– Dos quintets? – va preguntar en Miquel.
– Posa’ls. – Va contestar en Pep.
En Miquel els va portar les San Miguels corresponents i en
deixar-les va esperonar els nens i nenes que jugaven distrets a
les cartes.
– Que no mireu l’hora? Les vostres mares us pelaran si feu
tard a sopar...
Els nens no van fer-li gaire cas, però un parell d’ells ja van
aixecar-se fent el gest de marxar sense deixar de mirar com es
desenvolupava aquella mà. Just quan es descobria l’enèsim set
i mig de la tarda en Ramon va entrar al bar.
– Bones... – va fer.
– Bona tarda, Ramon. Una cervesa?
– Sí, una mitjaneta... Que has vist al Pep?
– Els tens al racó...
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En Ramon va apropar-se a la taula amagada. Li feia mala
espina que en un dia de diari anessin a seure a la taula de les
timbes, allò no era gens habitual.
– Hola, Rafel, Pep...
– Bones, Ramon...
– Amb el vostre permís sec aquí.
– Seu, home, t’estàvem esperant – va dir en Pep.
En Miquel va portar la mitjana i un platet amb quatre cacaus. En Ramon va apartar el got, com era de costum, i va començar a fer glops directament de l’ampolla. Tots tres homes
sabien que la situació era un pèl incòmode, per com havia estat
preparada la reunió i pel misteri que els amics d’en Ton li havien donat a tot plegat. En Ramon va trencar el gel.
– Bé, què voldran aquests senyors? Potser cal fer alguna
reformeta a casa o algun manteniment a la cooperativa...
– Doncs no. Volem explicar-te una cosa d’en Ton... relacionada amb ell..
En Ramon va sospitar tot el dia que la cosa aniria per aquí,
però com a mecanisme d’autodefensa no va donar consistència
a aquells pensaments en cap moment. La cara de sorpresa que
va posar no era, doncs, del tot falsa. Els homes van fer un altre
glop a les cerveses.
– Tu te’n recordes dels merders que va tenir ton pare amb
el tema del robatori de l’oli i tot allò que va passar a la Pobla?
Tu eres molt petit...
– D’allò no me’n recordo... tenia altres inquietuds, era un
nen. Però sí recordo perfectament les discussions que tenia
amb la mare. Sembla ser que va implicar-se força...
– Vàrem implicar-nos força... – va afegir de seguit en Rafel.
– En Ton estava segur que les dues coses estaven relacionades.
Va anar a trobar a gent de la Pobla, vàrem anar fins i tot a Sant
Baudili, a Barcelona, a visitar a la pobra dona que va ser testimoni i que va parar boja des d’aleshores... En Ton encara hi va
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anar un parell de cops més, tot sol, per intentar parlar amb ella
i treure alguna cosa clara – en Rafel va fer una pausa, invitant
a en Pep a continuar.
– Nosaltres no el vàrem seguir, doncs la cosa de l’oli va
poder arreglar-se i seguir fent preguntes posava als civils nerviosos, a l’alcalde de banyes i al teu pare com un sonat que feia
de detectiu i es ficava en jardins on era molt millor no entrar.
Ja saps que si fas preguntes tindràs respostes. Molts cops no
eren les esperades ni les desitjades i això va fer que en Ton
toqués, de rebot, alguns temes que potser hagués estat millor
no destapar.
– Però aquest no és el cas – va tallar en Rafel ràpidament en
veure que la cara d’en Ramon apuntava cada cop més al desconcert. – Resumint. La Maite de la Pobla, és a dir la dona que
va parar boja, va tenir un fill al manicomi i com calia esperar
el van pujar a casa dels avis.
– Pareu, pareu, pareu... A veure, nois, a mi tot això, amb
tots els respectes, no em va ni em ve, ho enteneu? Són coses
del passat, són coses oblidades, són...
– Espera, Ramon, espera... – va dir calmadament en Pep. –
Has de tenir una mica de paciència... Pensa que fins i tot a nosaltres ens ha costat prendre la decisió de venir a explicar-t’ho...
Després de fer un glopet de cervesa en Rafel va continuar.
– Ramon, nosaltres vàrem ser els primers en al principi
aconsellar i al final exigir a ton pare que oblidés d’una vegada
aquell assumpte. Com hi ha Déu que et dic la veritat. En Ton
era un capgròs i va fer veure que deixava el tema però en realitat sembla ser que va estar una bona temporada anant a veure
aquella dona...
– Què collons... – va fer en Ramon.
– Espera, Ramon, paciència – va dir en Rafel.
– En Ton va deixar les seves dades als metges que la portaven, per si mai demanava per ell o per si deixava cap missatge.
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Finalment, després d’anys de silenci, la Maite va caure definitivament en l’oblit – en Pep va fer un pausa i va mirar amb cara
de dubte al seu amic Rafel, que va assentir amb el cap amb un
clar signe d’aprovació per a continuar la xerrada.
– El fill de la Maite va ser home molt abans del que li
calia, com acostuma a passar amb el orfes... Aquell xicot,
Ernest li van posar, va estar anant a veure a sa mare sempre
que podia i fins que va morir la dona no va passar ni un mes
que hi faltés... Doncs bé, aquest Ernest va venir a trobar-nos
la setmana passada. Millor dit, va venir a buscar a ton pare.
Com que no sabia per on parar, va decidir anar a preguntar
a la botiga dels pares, doncs al Clavé van dir-li que d’allà
sortia el carter a fer el repartiment. No va fer falta que hi
anés, doncs tot just enfilava cap a la botiga jo mateix sortia
amb un petit feix de cartes per repartir... Va aturar-me i va
anar directe al grà. Va preguntar per en Ton i quan li vaig
exlicar que ton pare ja era mort va donar-me la sensació de
que que el posat sentit i la cara de pena eren molt sinceres.
Vaig dir-li d’anar a fer un beure o que m’acompanyés a fer
el repartiment de les quatre cartes d’aquell dia. Va decidir-se
per la segona opció. Vàrem passejar pel carrer Clavé i baixarem pel de les Borges, i ell no va badar boca, de fet només
parlava jo, explicant-li la meva amistat i la preocupació que
va tenir en Ton pel tema de sa mare. Va ser en girar pel carrer
Lleida que vàrem quedar-nos en silenci i de sobte, en arribar
a la plaça, va començar a explicar-me perquè havia vingut.
Va semblar-me, del tot, que mentres jo vaig estar parlant i
sobre tot quan vàrem fer espai pel silenci, ell va estar pensant si valia la pena fer-ho o no...
A aquelles alçades en Ramon tenia la cara enfosquida, no li
venia de gust sentir res d’allò, ni que fos un tema de son pare,
ni que fos un tema del papa de Roma. Senzillament estava
incòmode i no entenia que volien aquells homes d’ell.
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En Rafel va continuar.
– La mare de l’Ernest no va parlar mai amb en Ton. O al
menys, si ho va fer, nosaltres no ho sabem. Però sembla que,
al poc temps de deixar de visitar-la, sí que li va escriure unes
cartes... Les va donar a l’Ernest poc abans de morir, les va tenir amagades quasi trenta anys... És evident que aquella dona
volia parlar amb en Ton.
Amb un gest lent en Pep va treure quatre cartes i les va posar sobre la taula just davant en Ramon. El paper es veia vell i
engroguit i les lletres escrites al sobre eren elegants i boniques.
No semblava pas la lletra d’una boja. “Ton el Torreta – Cervià”, posava.
En Ramon va agafar els papers i va mirar-los un instant,
després els va tornar a deixar anar amb un gest d’enuig.
– No les vull pas... torneu-li o cremeu-les o feu el que us
vingui de gust.
– Això és cosa teva, Ramon, tu ets qui ha de decidir. Aquí
tens un missatge dirigit a en Ton. Tu sabràs si mereix tenir-lo
en consideració. El teu pare va buscar durant molts anys una
explicació – va respondre en Pep.
– Mira noi... facis el que facis, jo ho entendré i no et faré
cap pregunta – va rematar en Rafel.
Els dos avis van aixecar-se i van deixar al Ramon mirant
les cartes.
– Pensa-hi una mica... i tu mateix, és cosa teva. Segurament
no hi diu res més que bajanades. Aquella dona no hi tocava... –
va dir finalment en Pep posant una mà a l’espatlla d’en Ramon
com a comiat. – Avui pago jo. Em sento generós...
En Ramon va estar una estona mirant els papers però no els
va obrir. Recordava els problemes que en Ton va tenir amb la
Sumpta per aquell tema. Sabia que a sa mare no li va agradar
mai que gastés tant temps en un assumpte que no li podia portar més que problemes. Era evident que no podia dir-li res a sa
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mare. Al marge de que la salut tampoc l’acompanyava gaire,
no volia molestar-la amb neguits del passat.
Va guardar-se les cartes a la butxaca i va decidir debatre
amb la Dolors si calia obrir-les o cremar-les. Al cap i la fi la
seva dona era, des de sempre, la seva millor amiga.
En Ramon va enfilar carrer de l’Albi amunt amb el cap perturbat per tota la informació que havia rebut en pocs minuts i
per haver de recordar coses que no volia recuperar i que des de
feia temps havia oblidat.
En arribar a casa va anar directament a la cuina. Sabia que
feia tard i que de ben segur tots serien a taula fent el sopar.
La Sumpta feia un parell d’anys que sopava amb ells, se li
feia molt dur estar tan sola. Tot i que ella mai ho va demanar,
l’oferta del seu fill li va semblar massa sincera com per rebutjar-la. En Ton ja feia les postres. En altres temps no esperar al
pare per sopar era quelcom inconcebible, però ara per ara el
qui feia tard s’arriscava a sopar sol: sense retrets i sol.
– Bon profit, Ton... Perdoneu, se m’ha fet tard fent-la petar...
– Què volien aquells dos? – va preguntar la Dolors amb
absoluta innocència.
– Bah... Coses de feina, ja t’explicaré.
– En Rafaelet vol donar-te feina?
– Ah...eh! No, no era en Rafel qui va demanar-me, és una
cosa del Cisquet de la Rosaleda, vol fer una botiga al carrer
de l’era i m’ha demanat per quedar i prendre bones mides... ja
parlarem que no us vull cansar.
– Ja m’ho explicaràs...
Allò no era la veritat, tot i que no havia dit cap disbarat. La
feina a la que s’havia referit com a tapadora segurament seria
real. De fet ja feia més d’una setmana que aquell tema estava
parlat i acordat.
La Dolors va adonar-se de seguida que en Ramon no havia
dit la veritat i no li va fer falta pensar gaire estona per lligar
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caps i relacionar les falses veritats del seu marit amb un tema
que no valia la pena tocar davant la Sumpta.
– Per sort avui tot el que toca no cal menjar-ho calent – va dir
la Dolors mentre acostava una cassola de fang a taula i la posava
amb suavitat sobre uns estalvis de vímet que lluien algunes recremades a manera de trofeus i recordatoris dels culs calents de
grans àpats.
A taula hi havia una gran amanida amb tot de productes agafats
aquell mateix matí. Els tomàquets eren de montserrrat, tan buits
com saborosos, l’enciam petit i sacrificat molt abans d’haver arribat al seu desenvolupament total, les olives eren barrejades. Al
Ramon li agradaven les arbequines i a la Dolors li delien les mortes d’Aragó curades en bon oli, alls i pell de taronja i finalment
una poma tallada a trocets donant un bonic contrast cromàtic al
conjunt. La Sumpta va amanir generosament tot aquell bé de Déu
i va servir primer els plats del matrimoni i després el seu.
–Avui el segon l’ha portat ta mare... A veure si la pots convèncer de que em passi la recepta d’una vegada...
– Va filla, va... Si a tu et surt millor.
– Ni millor ni pitjor, Sumpta, em surt diferent! I al talòs de
ton fill li agrada el teu...
– Mira, Dolors, per fer el conill escabetxat cada casa té el
seu secret, cada casa té el seu gust, i tots són bons...
– Deixat de romanços, Sumpta... Amb el cafetonet m’ho
expliques...
– Jo marxo – va fer en Ton aixecant-se i portant el seu plat
a l’aigüera.
– Ep, noi... – va tallar-lo son pare. – No facis tard que demà
vindràs amb mi a l’obra.
– No aniré amb l’altra colla?
– No, et dic que vindràs amb mi, collons...
A en Ton anar amb son pare era una de les coses que més li
agradaven i no va poder amagar gaire l’alegria.
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– No, no farem gaire tard, potser fem una passejada per
l’era de dalt o baixem als horts per espantar una mica les paies...
– No! – en Ramon va aixecar la veu, adonant-se immediatament de la desmesura de la seva acció. – Al horts no, fill.
Aneu on vulguis, però no baixeu pel camí de les besses de cap
manera. No ho diguis a ningú, que no cal espantar a la gent,
Però m’ha semblat veure gossos salvatges rondant per aquella
banda. Em faràs cas, Ton?
– No pateixi, pare... no baixaré ni els deixaré baixar, ja me
les empescaré per fer-los canviar d’opinió si surt el tema...
La Sumpta i la Dolors van recollir els plats i en Ramon va
preparar el cafè.
– El conill estava insuperable mare, com sempre.
– El secret és la paciència, fill. Com amb la majoria de coses.
– Doncs jo ja li poso paciència i bona voluntat i no hi ha
manera... – va rondinar la Dolors mentre esbandia els plats a
l’aigüera.
– Apa mare, explica-li com el fas o ens donarà la fresca...
Les dues dones van baixar a l’entrada i van obrir la porta
del carrer de bat a bat, van treure les cadires de l’entrada, tot
formant un petit arc davant de casa. En un minut va baixar en
Ramon amb una safata metàŀlica i tres gotets de cafè.
– Apa, Ramon, baixa’m la llibreta de la cuina que avui ta
mare no s’escapa.
– Què pesada ets... Primer de tot necessites que la bèstia no
sigui gaire gran, la talles a trocets no gaire grans, i un cop ben
nets els poses en un pot gran amb una barreja d’aigua i vinagre
a parts iguals, i tres o quatre grans d’all tot just esclafats... Aquí
comença la paciència, l’has de deixar una nit sencera a la nevera. Pel matí treus el conill, l’eixugues molt bé i el vas posant
a la cassola amb l’oli ben calent, que no roent, que et conec...
El vas enrossint sense oblidar-lo. L’has d’acaronar. Un cop ben
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ros el treus i a la mateixa cassola hi poses les cebes talladetes
al llarg. No facis anelles que són molt incòmodes de tractar...
En Ramon estava embadalit mirant la parella de dones parlant de com gaudir millor de les petites coses. Va encendre un
cigarret i va mirar de no escaldar-se amb el primer tast de cafè.
En tornar a guardar l’encenedor va recordar l’existència dels
maleïts papers de la boja de la Pobla i per poc que se li esguerra
el moment.
– La ceba no l’has de daurar, tot just l’has de fer anar per
netejar el fons de la cassola de tota la substància que ha deixat
el conill. Aleshores hi poses les herbes, el clau, el llorer i una
branqueta petita de timó. Quan notis el flaire hi tornes a posar
el conill. El reparteixes amb carinyo, com si li busquessis el
lloc que li toca a cada bocí, li tires la sal i el pebre amb els
grans trencats i deixes que tot es posi a lloc. Ara bé... el secret, jo no faig servir aigua... ni tampoc tot el vinagre... – va
fer, com si anés a descobrir algun dels misteris científics del
segle.
– Continua, quin és el secret?
– Les tres parts no són les normals!
– Les normals de què?
– Collins... Dolors, que sembles nova. Què hi poses tu per
coure’l?
– Un got de vinagre, un got d’oli i un got d’aigua...
– Les tres parts, tros de soca... Doncs no! Hi tires el got
d’oli, i sigues generosa, que no passarà res. Del vinagre només la meitat del got i l’altra meitat d’aiguardent de vi. En lloc
del got d’aigua un got i mig de brou. Quan comenci a bullir
hi poses una cabeça d’alls sencera i ho tapes bé... Foc molt
lent, poc menys de tres quarts d’hora i ja tens l’escabetxat de
la Sumpta”
– Ostres, ostres... No hi havia pensat mai en canviar l’aigua
per brou...
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En Ramon va adonar-se de la satisfacció de sa mare en
sentir-se útil i admirada i va tirar-se enrere per, fent equilibris
sobre només dues potes de la cadira, poder recolzar-se a la paret de la casa i així poder mirar el negre cel estrellat d’aquella
nit d’estiu.
En Ton va passar a buscar a en Ramon i en Joan abans de
pujar cap als baldadors. Com sempre en Joan va ser el que més
els va fer esperar.
– On anirem avui? – va preguntar en Joan
– Voleu que anem al cau? – va plantejar en Ramon
– Si no hi són els de fora... Ja saps que n’hi ha que no els fa
gràcia que vinguin... – va dir en Ton.
– Vols dir? Allò ja està oblidat...
– No ho sé, no n’estic tan segur jo... Potser l’Antoni ens
diu d’anar a les seves golfes. Aquesta tarda he sentit com planejaven acollonir a les paies. Volen pujar al cementiri amb el
radiocasset per fer psicofonies o quedar-se a les golfes i fer
espiritisme....hahaha...
– Estan ben sonats....haha... – va dir en Ramon entre rialles.
– Anem als baldadors, em quedats tots allà, no? Ja veurem
què fem – va rematar en Ton.
Efectivament els baldadors eren plens, quasi bé tots hi eren,
però gràcies a l’orientació del lloc on estaven possats els bancs
l’enrenou de les converses i les rialles només podia escoltar-se
en la seva autèntica magnitud un cop giraves pel final del carrer
Clavé.
Aquell estiu les disputes hormonals de l’any passat semblaven molt llunyanes, però tot i així quan coincidien tots plegats
quasi bé sempre estaven separats per grupets que s’havien anat
consolidant de mica en mica. Tot i el bon rotllo que imperava
generalment no acabaven fent les mateixes coses ni anant als
mateixos llocs.
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Però precisament aquella nit, en arribar al lloc, els tres amics
van veure com els grups estaven especialment junts. L’explicació la van tenir en veure com una mena de bèstia enorme
buscava candidats per deixar-se acaronar. Era el Pinyol, el gos
de la Rodi, que aquella nit la havia acompanyada al poble.
Era tota una atracció, doncs el respecte que inspirava les seves
pintes ferotges i el seu tamany descomunal era contrarrestat
per un caracter amanyagador i unes evidents ganes de jugar.
Les rialles i els xiscles anaven alternant-se amb intermitència,
els riures dels nois i els crits de les noies quan en Pinyol les
llepava amb aquell tros de carn blavós que semblava mentida
que li capigués dins de la boca.
El Pinyol va adonar-se immediatemant de l’arribada de noves víctimes i amb un trot cansat va anar a ensumar-los directament.
– Ep! Rodi, això no mossegarà, no...? – va dir en Ramon
amb un to més que preocupat.
– No, si no li fas res.... hahaha... vine aquí, Pinyol!
El gos va respondre com un llampec, va aturar-se en sec i
va retrocedir. Va acostar-se a la Rodi i va seure al seu costat.
– No et farà res, Ramon, pots estar tranquil...
Més d’un va fer algun comentari graciós, doncs tots sabien
que a en Ramon no li feien cap gràcia els gossos, per no dir
que li inspiraven molt de respecte.
– Anem a fer un volt? – va dir la Roser
– Anem al cementiri? – va anticipar-se l’Ia, com si fos un
pensament espontani.
– O podem anar a peu cap a les Besses, a veure qui té collons. – va afegir en Jorim.
– Va, quin pal – va dir en Ton. – Anem millor a escoltar
música, penso que els del cau tenen un de Judas Priest nou.
– Sí, és veritat – va dir en Josep Maria. – No és pas l’últim,
però sí que és nou.
213

– Va, doncs! Anem al cau! – va afegir en Miki.
Com era d’esperar la idea d’escoltar heavy metal, en contra
de la possibilitat de fer uns riures acollonint les noies i propiciant algun contacte fortuït, una abraçada histèrica o fins i tot
un mastegot, no va fer gaire il·lusió a alguns dels nois.
Amb l’intenció d’inclinar-se per altres activitats, els de
sempre van dir que ara baixarien, que es quedaven una estoneta més allà. La Rodi tampoc volia tancar el gos al cau amb
la música a tot drap. També es van quedar la Roser i la Sílvia.
Per a elles anar al cau era com tornar més d’hora a casa ja
que hi vivien just al davant. Perill mortal pel que fa al control
parental.
– Què fem? – va preguntar la Sofi.
– Voleu caminar o seure? – va preguntar l’Antoni.
– Caminar.
– Seure.
– Ha ha ha...
– Doncs agafem les motos i anem còmodament asseguts a
algun lloc – va dir en Jorim.
En Ton estava realment preocupat per si la seva colla decidia anar cap a les Besses. Va decidir que tot i les paraules del
seu pare podia confiar en el seu grup.
– Mireu nois, us diré una cosa, però sobre tot no ho feu córrer, que no cal espantar a ningú. Mon pare ha vist gossos salvatges a la carretera de les Besses. Més ens val no anar cap allà.
La Rodi va quedar-se mirant el terra, sense dir res i les altres noies, com era d’esperar, van corregir i redirigir les seves
preferències d’imediat. L’Ia tampoc va dir res, va quedar-se
callat mirant la punta del Fortuna que fumejava entre els seus
dits. Els seus amics, però, no van poder evitar creuar una mirada de complicitat per buscar, ràpidament, la de l’Ia.
– Anem a casa que allà estarem tranquilets i...
– Jo passo – va dir en Ton, tallant la frase de l’Antoni. –
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Demà matino més del compte, que vaig amb la colla de fora.
– Jo també he de matinar – va afegir en Ramon.
– I si ho deixem per demà? Total, ja serà divendres i no ens
farà res anar tard a dormir...
– D’acord, d’acord, com vulgueu. Anem al Clavé a fer una
coca, doncs?
– Vale...
– Sofi, pujarà ton pare a recollir-te? –va preguntar l’Ia.
– No, avui em quedo a casa de la Sílvia.
– I tú, Rodi? Vols que t’acompanyi? – Va preguntar en Jorim
– Tranquil, de debò, porto al Pinyol i a més a més he vingut
amb la vespino.
– No ens fa res – va afegir en Carles. – T’acompanyarem
tots.
El grupet va fer cap al bar Clavé i van seure al la vora de
la porta, just al costat de la màquina, un fantàstic flipper del
Llanero Solitario que, per culpa de la falta de manteniment, tenia un “tilt” més que dur, la qual cosa feia que per només cinc
peles poguessis jugar unes quantes partides seguides. Allò els
va salvar la nit.
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CAMINS DE LA POBLA
Dades determinants.
A casa de la Rodi tota la família semblava ocupada. L’Olianne estava engrescada amb les seves noves creacions: de fet
corria la veu que ben aviat faria una exposició a Les Borges i
que segurament hi anirien força personalitats a visitar-la. En
Pette es passava els matins i les tardes amb papers amunt i
avall, més d’un cop la Rodi els havia explicat als seus amics
que tenia que corregir força exàmens i treballs dels seus alumnes. La Rodi, quan no estava ajudant la Olianne o endreçant
els papers d’en Pette, es posava a fer els seus deures. Només
per la tarda sortia a fer un volt o a buscar la colla al poble.
Aquesta era la quotidianitat d’aquell estiu.
Aquell matí, però, en Pette va trencar l’armonia de treball
que s’havia imposat en aquella antiga masia restaurada.
– Quan pogueu veniu a mirar això. M’han arribat les darreres anàlisis.
L’Olianne va apagar el bufador amb el qual torturava sense descans uns bocins de vareta de ferro incrustats, no se sap
com, dins una soca enorme i va buscar la Rodi amb la mirada.
Aquesta va aparèixer sortint de dins decasa i unes passes al
darrere el Pinyol la seguia amb aire cansat i mandrós.
– Mireu vosaltres mateixes – en Pette els va deixar uns papers sobre la taula i totes dues s’hi van abocar.
– Ostres! Ho has confirmat? – va dir la Rodi.
– Dos cops. Són bons.
– Què hem de fer? – va comentar l’Olianne, sense poder
evitar posar-se tensa i estirada.
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– Seguirem el protocol 16.12.9. Rodi, passes a control intensiu. Et vull en mode de recerca, aquesta mateixa tarda tindré
preparades les rutes i les àrees que vull que pentinis. Olianne,
ja saps el que cal fer: passes a codi 3, mou els plafons del cobert i deixa-ho tot preparat per a una eventual fugida. Ho vull
tot llest avui mateix. Algún suggeriment, algun comentari...?
– Sí, senyor. Ahir un dels nois va dir-me que el seu pare
havia vist gossos salvatges a la carretera de les Besses, potser
caldria investigar-ho.
– En teoria no pot ser el que sospites, fa massa calor. Han
de ser gossos. Però si vols fer una escapadeta, tu mateixa. Ah!
El Pinyol ha de ser la teva ombra a partir de ja. Sense excuses.
Ho has sentit, Pinyol? – el gos va moure la cua al sentir el seu
nom i va jeure al costat de la seva jove mestressa.
De sobte la conversa va veure’s interrompuda pel soroll
dels motors estripats de les petites motos dels nois de la colla,
i sense dir-se res més van tornar a les seves coses tot esperant
l’arribada de les inoportunes amistats. El primer en arribar va
ser l’Antoni que, al dur més temps que els seus companys fent
volts per aquells camins, no afluixava tant a les corves i sabia
perfectament on calia i on es podia accelerar; immediatament
al darrere van arribar en Jorim i l’Ia. El núvol de pols que aixecaven aquelles màquines va arribar només un parell o tres
segons més tard.
– Tros de tita! M’has fotut totes les pedres que has pogut
per barret!
– Haver afluixat!
– I una merda! Afluixa tu! – va dir l’Ia.
– Doncs menja pedres...
– Eh! Bon dia, Pette!!! – va dir en veu alta i forta en Jorim
per sobre de la petita discussió dels seus amics.
Els nois van adonar-se que el pare de la Rodi els estava
observant des de l’altra banda de la tanca.
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– Bon dia, nois! Que potser busqueu la Rodi?
– Sí, hi és?
– I tant, no trigarà en sortir, amb lo silenciosos que sou segurament encara que estigués a l’Albi us hauria sentit arribar...
– Hahaha, segur... – van riure tots tres. No s’ho van prendre com un retret, sinó més aviat com quelcom del que estar
orgullosos.
Efectivament la Rodi no va trigar gens en sortir i al seu darrere el Pinyol, que en veure’ls va fer una cosa que podria interpretar-se com un lladruc però un parell d’octaves més greus.
La noia els va saludar amb el seu millor somriure.
– Bon dia, nois!
– Bon dia, Rodi! Ja has acabat la feina? Venim a dir-te que
avui anirem a la piscina de la Pobla, a en Jorim li sobra seient...
– Ostres! Ho sento, però haurà de ser un altre dia, avui he
d’ajudar a ma mare amb unes coses... Quina llàstima...
En Jorim va arrugar una mica el morro i va donar una patada a una pedra. En Pinyol, en veure com la roca s’apropava
a la tanca i rebotava en un del pilars de fusta, va aixecar les
orelles i com si un ressort màgic el mogués va fer un petit bot
i va atrapar la pedra abans aquesta quedés aturada del tot. La
va agafar amb la boca i es va sentir un so sec i dur, després un
parell més de crocs i cracs. La pedra va desaparèixer.
– Mecagonde! – va saltar l’Ia. – Tia, saps que el teu gos
s’acaba de cruspir una pedra de la mida d’un ou, i que a sobre
l’ha aixafada com si fos de mantega?
– Bah!! No li facis cas... – va dir a corre-cuita la Rodi. –
Aquesta raça ja ho té. això... es mengen les pedres per afavorir
la digestió.
– Jooooder amb la digestió! Pair no sé si pairà bé, però que
avui cagarà pistons segur!!!
– Ha ha ha ha ha...
– Bé, segur que no véns, doncs?
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– De debò, ja m’agradaria....
– D’acord, ens veiem al vespre? – va dir en Jorim posant
cara de pena.
– Sí, és clar. Pots estar segur. Als baldadors a les set?
– Ens veiem...
Els tres nois van tirar camí amunt fins empalmar de nou
amb la carretera de la Pobla. Van girar en direcció a Cervià
per anar a recollir a en Carles i a en Jordi, que com sempre
encara estava esmorzant quan havien passat a recollir-lo feia
una estona.
– Tots teniu prou suc? – va preguntar en Jorim.
– Jo mig! – va dir l’Antoni. – Però segur que en tinc prou.
– Jo vaig ple. Puja, Carolus – va dir l’Ia.
– Som-hi...
Les motos van tirar carrer de l’Albi amunt estirant les marxes com si volguessin fer rebentar els pistons. Més que per voluntat de fer-ho, per necessitat de motor en haver de arrossegar
pilot i paquet.
La carretera de la Pobla era bonica, estreta i amb moltes
pujades, baixades, revolts fortets i algun que altre canvi de
rasant – però bonica. Un cop superaves la primera rampa el
cel semblava que et venia a tocar i les olors de pins i romaní
escalfats pel sol t’acompanyaven quasi bé tot el camí. A dalt,
la disposició dels bancals, entre els turons de bosc baix i la
barreja d’atmetllers i d’oliveres, mostrava l’autèntic paisatge
de les Garrigues. Calent, verd i torrat. Conduir per aquella carretera sentint el vent a la cara era un autèntic plaer.
La màgia del passeig va acabar-se de sobte a només un parell de quilòmetres per arribar a la Pobla. De cara, a uns cent
metres, va aparèixer un Land Rover verd. No hi havia cap dubte, era la Guàrdia Civil. El cotxe de la força pública va fer-los
llums i el conductor va aturar el vehicle. En baixar va fer-los
senyals innequívoques perquè s’aturessin.
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– Merda!
– Portes els papers? – va dir en Jordi a l’Antoni.
– No, no els porto mai... No m’han parat mai!
– La cagaste, Burt Lancaster... – canturrejà el petit de la colla.
De tots tres l’únic que portava la documentació era en Jorim i en el darrer moment va posar-se en primer lloc, tot aturant la moto just al davant de tots.
– Buenos días. – va dir el guàrdia molt educadament. –
¿Qué hacéis por aquí?
– Vamos a la piscina, señor...
– ¡Papeles! – els va tallar l’agent.
En Jorim va baixar de la moto i de la bossa va treure una
cartereta on duia la documentació de la moto, els papers de
l’assegurança i el permís de circulació.
En Jordi i en Carles van baixar de les motos i l’Ia i l’Antoni van mirar-se amb cara de no saber què fer. Per mirar de
no quedar al descobert de primeres l’Antoni va començar a
desmuntar la placa de plàstic lateral que les Còndor tenien
per amagar un petit departament on podies dur quatre eines i,
si eres assenyat, els papers. L’Ia va imitar-lo immediatament
tot fent veure que li costava molt treure la peça. En Jorim va
comprendre de seguida que els seus companys no duien els
papers i va decidir jugar-se-la.
– Aquí tiene, señor. ¿Hemos hecho algo malo?
– ¿Te hago una lista? Tus amigos llevan pasajero, no lleváis
casco, tu matrícula está rota y ya veremos si los papeles están
en regla...
– Bueno, señor... Es nuestro primer dia de vacaciones en el
pueblo – va mentir en Jorim tot posant la seva millor cara de
nen bo. – Y la verdad... esta carretera no está muy transitada,
hace muy buen día y... ¡Ostras! ¿No me diga que es el nuevo
Land Rover? ¿El serie III especial? Guau!! Mireu nois, és el
cotxe del qual us vaig parlar!
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Els seus companys van mirar-lo com si s’hagués tornat
boig, no entenien res. Ni mai els havia parlat de cap cotxe ni
els importava un pet el cotxe del civils. Era evident que en Jorim estava intentant alguna cosa i van decidir seguir-li el joc.
Van deixar de trastejar a les motos i van apropar-se al cotxe
dels guàrdies.
– Mireu quines defenses frontals, són com les que porten a
l’exèrcit!
– Ai, ai, ai, en Jorim s’ha tronat del tot – va dir en Carles.
– Avui ens pelaran vius...– va afegir l’Antoni en veu baixa.
En Jorim estava utilitzant la seva experiència al taller de
son pare i a les moltes hores que havia passat preparant la
planxa amb massilla per arreglar les rascades i esbonyegades a
la flota de cotxes dels forestals de Sant Feliu, de Molins i fins i
tot d’Esplugues. El concessionari de la Rover que els venia els
cotxes a tots ells havia tancat un conveni de manteniment amb
en Quico i, si no havien passat per les seves mans vint o trenta
cotxes com aquell, n’havien passat quaranta.
– ¿Qué pasa, muchachos? ¿Os gusta el coche? – va dir la
parella del guàrdia, que revisava els papers d’en Jorim.
– Claro, ¡cómo no! Es el mejor coche de tracción total que
se ha fabricado jamás. Nunca había visto uno tan cerca. ¿Nos
lo enseña? Además este de aquí quiere ser guàrdia civil – va
dir assenyalant l’Ia, lo que pasa es que le da vergüenza y no se
lo diría nunca.
Fer la rosca a un cotxe davant de qui, segur, se’n sentia orgullós començava a tenir efectes positius. Remetre’s a l’afecció i a les ganes de ser com ells va ser definitiu. L’Ia va posar
cara d’estupefacció i va quedar congelat una passa per darrere
de l’Antoni.
– Ara sí que som morts... – va remugar en veu baixa.
En Carles va empentar a son germà i el va fer posar a primera fila.
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– Eh! Sí, yo quiero ser benemérito, número... Guardia,
quiero decir...
– ¡Almarcha! Ven p’acá, que tenemos un cachorro aquí.
L’ Almarcha, que estava mirant amb molt poques ganes els
papers d’en Jorim des del seient del conductor, va aixecar el
cap en resposta a la crida del caporal i en veure que el seu
company agafava per l’espatlla un del nois i que la resta li
feia ‘corrillo’ amb cara d’admiració va pensar que potser eren
coneguts seus o alguna cosa així. Va baixar del cotxe amb els
papers a la mà.
– ¿Sí, mi primero?
– ¡Resulta que uno de estos buenos muchachos quiere ser
Guardia Civil! ¡Un jabato!
– Un zapato? Li ha dit sabata? – va preguntar en Jordi a en
Carles de manera que només el sentís ell.
– Calla, collons...
– Pfffff.
Quan l’Ia va ser entre els braços del caporal va poder notar
la fortor que el Soberano i els cigalots de la paradeta de la Pobla havien deixat a l’alé d’aquell home.
– Tranquilo, chaval, que estás en família. La Guardia Civil
no es otra cosa que una gran família...
Els nois van anar mirant el cotxe i el caporal Peláez va fer
entrar a l’Ia al vehicle, fent-lo seure al volant. L’Ia va mirar
els seus companys a través del parabrisa i va fulminar al Jorim
amb ulls de ràbia continguda. En Jordi va pujar al seient del
copilot i va posar-se el tricorni de l’Almarcha. Això va accentuar encara més la sorpresa d’en Carles, de l’Antoni i el mal
humor de l’Ia.
– Aquest tio está com una puta cabra... Què collons està
fent...? Digues-li que baixi, que encara ens fotrà en un bon
lio... – va dir en Carles a l’Antoni.
– Ara no tenim escapatòria...
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El Caporal Peláez va obrir la porta del darrere del vehicle
i els va fer pujar i seure al llarg seient transversal de la dreta.
Va aixecar el seient de l’esquerra i els va ensenyar les diverses
caixes que, en perfecte ordre (tot s’ha de dir), estaven preparades per els diversos usos que podrien brindar a una parella de
guàrdies en les seves llargues patrulles. Tenien una caixa per
primers auxilis, una altra amb un bon assortiment d’eines per
poder fer petites reparacions d’emergència i un parell de bidonets que semblaven aigua.
– Ahora sentaos en este – va dir autoritàriament el caporal,
assenyalant amb el dit el seient de l’altre costat del cotxe.
Els quatre nois van canviar de seient com si un ressort els
ho fes fer de manera automàtica. En Jordi no perdia detall des
del seient del davant.
El bagul de sota el seient dret estava tancat amb un petit
forrellat. El caporal el va girar i va aixecar amb molt de compte el seient. Era evident que estava gaudint.
– A que lo que queríais ver era esto... ¡Malandrines!
El guàrdia civil va obrir del tot el bagul i els nens van
poder veure con perfectament encaixades en els seus respectius suports descansaven dues metralladores i força munició.
Realment els nois van obrir molt els ulls doncs coses com
aquelles només les veien a les pelis de la sala Univers els
dissabtes a la nit.
– Ostres...! – se li va escapar a l’Ia.
– Aquí tenéis la nueva Star Z75 Y1, veinte centímetros de
cañón, cuarenta balas por cargador i poco menos de tres quilos de peso... Ha ha ha.. que se jodan los judíos cabrones con
su uzi...
Aquell home estava explicant tot això amb força devoció,
encara que als nois els importava ben poc. Impressionats per
la proximitat d’un arma com aquella, sí, era evident; però voler-ne saber gaire més, no, i encara era més obvi considerant
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les cares que anaven posant. L’únic que s’ho estava passant
en gran era en Jordi.
– ¡Mi teniente, mi teniente! Dispárenos algo, a ver como
suena esto... – va mig cridar emocionat des del seient del davant.
– El mataré, et juro que d’aquesta se’n recordarà...– va dir
entre dents l’Ia mirant a l’Antoni i a son germà.
– Ha ha ha, no os emocionéis, cachorros, no podemos sacar las armas reglamentarias. No pueden usarse si no es por
causa mayor, para protegernos a nosotros o a un ciudadano
español... – va dir el caporal, posant-se tot l’estirat que podia,
mig agenollat a la part del darrere del Land Rover. – Pero
preguntemos a Almarcha si ese jabalí que baja por allí podría
resultar peligroso para la población... he he he...
El número que esperava fora fins i tot va girar-se per veure
si efectivament un senglar venia cap a ells, i quan va veure
que només ell havia caigut de quatre grapes, va confirmar:
– Sí, mi primero, parece claramente un jabalí herido, tendríamos que intervenir...
Els guàrdies van treure els subfusells i van muntar els carregadors. Van creuar-se les armes amb una cinta de cuir des de
l’espatlla fins als malucs. No van ni tancar el cotxe i, sense que
els importés estar tallant un carril sencer, van indicar als nois
que els seguissin pel caminet de pedres que sortia just al costat
de la carretera. Els cinc nois deixaven parlar al caporal Peláez,
que sense donar-se cap descans els parlava de les excel·lències
de les armes reglamentàries del cos de la Guàrdia Civil.
– Cierre por masa, reculada y percusión adelantada, culata
desplegable y...
– Què collons fem aquí? – va preguntar retòricament l’Antoni.
– Tu calla i segueix-los la corda. Saps la que ens pot caure
per anar sense papers?
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– ...más de quinientos disparos por minuto...
– Val la pena per tal de no ser aquí, capullo. Estem perdent
tot el dia... – va dir l’Ia amb certa indignació.
– Ja veuràs quan li diguem al pare – va contestar en Carles.
– Ni parlar-ne, això no pot sortir de la colla.
– ¿Qué os parece entonces? – el caporal va tallar la conversa furtiva.
Va fer-se un silenci molt molest, però els nois no sabien pas
què havien de contestar i tampoc volien esguerrar-la.
– ¡Fantástico! – va saltar en Jordi, que anava l’últim.
– Eso, eso, fantástico... – van afegir els altres.
– Entonces quedaos ahí y mirad.
Els quatre amics es van quedar mirant en Jordi, que amb un
somriure s’acostava a ells i seia sobre una pedra del bancal proper.
– Pots dir-nos què collons és el que ens sembla fantástico –
li va preguntar l’Antoni.
– Ah! Res, que com de fet res del que estan fent és gaire
reglamentari ens ha dit que què ens sembla si tot això, pistoles,
multes, metralladores, queda entre camarades...
– Fantàstic! – va dir l’Ia.
– Doncs això...
Els dos guàrdies van separar-se uns metres i van cridar a l’Ia.
– ¡Jabato! ¡Ven aquí!
L’Ia va acostar-se amb no gaires ganes.
– Mande usted...
– Coge esa lata vieja y ponla encima de ese tronco – li va
dir en Peláez.
Els guàrdies van posar els carregadors a lloc i un cop muntada la bala a la recàmara van començar a disparar les seves
armes. La pobre llauna va volar pels aires i el tronc, l’esbarzer
i tot el que rodejava el punt on apuntaven va quedar trinxat en
un núvol de pols. Van ser vuitanta bales, però el temps que va
transcòrrer els va semblar un sospir.
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– Hahaha, un jabalí menos – va dir l’Almarcha.
– Eso es... Lástima que en el último momento haya caído
por un barranco y no podamos recuperarlo... Ha ha ha – va
rematar el caporal Peláez.
En el curt camí de tornada a la carretera encara van haver
d’aguantar les explicacions sobre la manera correcta de disparar i de com era d’important la llargària del canó per tenir
precisió de tir amb qualsevol arma. Els nois van posar cara
d’interessats fins el darrer moment, però un cop van acomiadar-se i saludar atentament als guàrdies, van accelerar les seves motos tot el que van poder per tal de marxar d’allà el més
ràpid possible.
Amb mig cos dins la piscina i encara mig al·lucinats per
l’experiència que havien tingut van fer-se creus de com d’ eixelebrats que havien estat i de com havien pogut tenir tanta
barra com per ensortir-se’n.
– Jordi... estàs mig torrat, noi... – va dir en Carles entre
riatlles.
– Us heu fixat en la cara que feia el tal Peláez... – apuntava
en Jorim.
– Sí... Ha ha ha... Lloat sigui el Soberano. Ha ha ha...
En Ton va estar-se tot el matí ajudant a la colla com qualsevol altre operari, però just acabat de dinar son pare el va cridar
a banda i li va dir que per la tarda l’obra quedaria llesta i que
volia que l’ajudés a fer la repasada final. Això era molt més
del que esperava: una cosa era treballar al costat del pare i una
altra anar a donar el vist i plau d’obra. Això només ho feien els
paletes molt experimentats quan acompanyaven l’aparellador
o l’arquitecte.
– Que vindrà l’arquitecte, pare?
– No, per això no caldrà, tenim tots els papers visats. Tranquil.
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– Així, aquí ja s’ha acabat?
– Sí, un cop carreguem les eines i netejem els voltants una
mica ja estarà.
Efectivament els operaris de Juneda van endreçar tot el material sobrant (que era ben poc) al fons de la mateixa nau i van
pujar a la furgoneta del Ramon totes les eines petites i la pastera. En Ramon va treure uns sobres i els va repartir.
– Aquí teniu. Ho heu fet molt bé, com sempre.
– Gràcies, Ramon, si ens necessites ja saps on trobar-nos.
– No patiu que hi compto...
Els homes van marxar i en Ramon els va despedir des del
camí.
– Anem, Ton.
– Ja vinc.
En Ramon va obrir i tancar la porta de la nau un parell
de cops, va ajustar els forrellats i els va desfermar. En Ton
no perdia detall. La construcció no tenia finestres. Tenia unes
claraboies just a tocar de la coberta, que també va revisar. Van
resseguir les parets i amb la mirada anava comprovant que
tots els anclatges del sostre estiguessin perfectament encaixats
dins les estructures metàŀliques que feien de bigues superiors.
Tot estava bé.
– Què hi té aquí l’alcalde? – va preguntar en Ton.
– Res, fill... o al menys mai he vist que hi poses res.
– Les tres naus són buides?
– Sí. Anem, ja veuràs
En Ramon i el seu fill van sortir de la tercera nau i van caminar cap a la central. En fer el gest de girar el pany va notar
que la porta era tancada.
– Però...
– Què passa, pare?
– Doncs que sempre han estat obertes aquestes portes... No
ho entenc.
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En Ramon va treure un grapat de claus de les obres i va
triar-ne un parell. La primera no va funcionar, però la segona
va fer girar el bombí.
– Saps què passa, que si no has de tenir res, és una tonteria
tancar amb clau. Si ha de venir algú a fotre’t res i es troba la
porta tancada, es pensarà que alguna cosa tens a dins. Si per
contra el convides a passar i veu que no hi ha res d’interessant,
possiblement trigui molt a tornar. I aquí mai no hi....
En Ramon va emmudir. Un cop la porta va ser oberta del tot
i la llum va poder entrar dins la fosca nau, pare i fill van quedar
parats. A un parell de metres de la porta s’havia aixecat una
nova paret però totalment de metall. Era llisa i estava arrenglerada amb la paret exterior de súper totxanes amb perfecció
miŀlimètrica. Pujava verticalment fins al començament de la
coberta del sostre. S’havia configurat un passadís perfecte a
dreta i esquerra.
– Macagüen de...
Van caminar pel passadís i en arribar a la cantonada van
poder veure que la paret continuava en perfecte angle recte
fins el final de la nau. No els va fer falta anar a l’altra punta
per suposar que tots els costats eren iguals. En Ramon va picar
sobre la paret metàŀlica. El so de retorn era clarament d’espai
buit. Una caixa dins una caixa.
– Què és això, pare? També ho has fet tu?
– No, no pas, i no tinc ni idea de què pot ser, Potser hem vist
el que no calia. Apa, anem, això no és cosa nostra.
Quan no es tenen respostes és molt millor no fer preguntes.
Era una de les màximes d’en Ramon. Va tancar la nau i van
pujar al cotxe per fer via cap a Cervià. Però tenia clar que ja
tindria temps de tornar per esbrinar que era aquella cosa. Amb
el seu fill allà no era un bon moment.
Tot i no ser assumpte seu moltes preguntes van venir-li al
cap... moltes coses no li encaixaven. Aquella nau l’havien uti229

litzat més d’un cop per guardar coses mentre durava l’obra.
Sense anar més lluny, feia només dos dies havien deixat els
pots de segelladora i una pastera petita. I allà no hi havia res.
Aquella caixa de metall era un altre enigma. Ell no havia
vist juntes ni encaixos, ni cargols ni femelles... i per les dimensions no calia fer gaires càlculs per adonar-se’n de que allò no
cabia per la porta.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
L’Inici del final.
L’estiu anava avançant, les tardes eren cada cop més curtes i
una agradable frescor feia acte de presència amb la caiguda del
sol. En Ramon havia quasi oblidat les cartes que en Rafel i en
Pep li van donar feia ja un parell de setmanes. Havia comentat
a la Dolors que tenia dubtes sobre si mirar-les o no. Ella va dirli que fes cas al cor; que al cap i a la fi, segurament, fóra el cor
l’única cosa que se’n veuria afectada per aquells papers. Va
incorporar-se als peus del llit, va buscar amb la mà els peus de
la seva dona i els va acaronar. Encara dormia profundament.
Les migdiades eren sagrades per aquella dona. Les cartes eren
on les va deixar, dins el calaix dels papers. Les va agafar i va
sortir de l’habitació mirant de no fer gaire soroll.
A baix, a l’entrada, en Ton netejava les eines de l’hort. Son
pare va saludar-lo, va agafar una de les cadiretes de vímet de
la fresca i la va treure al carrer.
– Ton, baixa’m el tabac, si us plau!
– Ara mateix, pare.
Quan en Ton va tornar amb el paquet de Ducados va poder
veure com son pare tenia a la mà uns papers. Semblaven uns
sobres però no tenien segells ni timbrats.
– Aquí ho té.
– Gràcies, Ton. Has retocat la destral? Fes-hi una ullada
o podem prendre mal, el darrer cop que la vaig fer anar vaig
notar com el cop em pujava fins les espatlles. Tens pedra al
bagul del pati.
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En Ton va anar a buscar la pedra d’esmolar al pati i mentre
preparava les eines per fer el repàs no va poder evitar veure
com son pare mirava i remirava les cartes sense obrir.-les En
Ton feia anar la pedra amb gràcia i ritme però pel resquill de la
porta mig oberta no podia deixar de mirar a son pare. Aquelles
cartes, era clar, no li agradaven. En Ramon va acabar-se el
cigarret, va recolzar-se tal i com ho feia quan baixava a la fresca, tancà els ulls i va pensar durant uns minuts si tota aquella
història mereixia ser rescatada, si calia ressuscitar tot allò. La
cadira va tombar-se quan en Ramon es va aixecar. En entrar
de nou a casa va arrugar de manera maldestra els papers i els
llençà al cubell de la brossa.
– Ton! Avui després de sopar traurem tota la deixalla fora,
que aquesta matinada passa el Santos amb el remolc de les
escombraries.
– D’acord, pare.
En Ton va continuar esmolant les destrals de manera aparentment distreta, però un cop son pare va desaparèixer escales
amunt no va trigar ni un segon en anar a buscar els papers que
mig estripats i arrugats, romanien al cubell de les escombraries. Va guardar ràpidament els sobres trencats sense obrir dins
de la butxaca i va continuar immediatament amb la seva feina.
En Marcel feia dècades que no feia la migdiada. La seva
vida no li deixava conciliar cap descans si no era amb l’ajuda
de l’alcohol. Poc a poc la seva manera de ser havia perdut
tota l’essència. Feia temps que no era ell qui decidia què calia
fer en cada moment. Feia molt temps que la seva dona no el
tenia en compte i el seu fill, ja gran, tampoc no en volia saber
res. La seva fidelitat forçada a un home que no era bo li havia
xuclat tota la bondat que li quedava. La por el feia beure, els
remordiments el feien beure, el no tenir ganes de viure el feia
beure. El seu estat d’alcoholisme estava en un nivell en el qual
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pràcticament mai semblava que anés begut, però sense les seves dosis més o menys regulars no podia suportar el món que
l’envoltava.
Aquell dia havia estat com qualsevol altre: patir les humiliacions d’en Matías i fer-se càrrec de les quatre coses que la
municipalitat requeria. A la tarda, per exemple, havia de pujar
a la torre de l’església per mirar si els coloms havien fet de
les seves. El mossèn Robert va instar-lo a fer-ho. Des de feia
dies sentien els sorolls de les aus mentre feien oració; fins i tot
diumenge passat, en mig de la missa, li va semblar que alguna
d’elles podria haver entrat a la volta. Que els coloms passessin
del campanar a la volta volia dir que alguna de les xarxes que
tapaven els forats de respiració de la càmera d’aire del sostre
de la nau central havien caigut o s’havien desfet. Aquelles xarxes es van arreglar totes just després de l’accident, ell mateix
va ajudar a col·locar-les. En qualsevol cas, si hi havia coloms
el millor era portar un gat perquè hi xalés una estona.
– Maleïts nens, qui els va manar pujar allà dalt – va dir-se a
ell mateix amb el gest de qui espera resposta.
Efectivament feia molts anys que aquella part de l’església
estava tancada i mai ningú hi pujava. La mort del nen dels Torreta romangué com una espècie de tabú i mai ningú en parlava,
al menys en públic. Des d’una mica més amunt de mitja escala una petita porta, per anomenar-la d’alguna manera, donava
accés a una espectacular càmera d’aire on les voltes del sostre
del temple es recolzaven amb precisió miŀlimètrica als pilars
i gruixudes parets de la construcció. Bordejant els murs, un
passadís et permetia donar una volta sencera al perímetre de
l’edifici. Les parets llargues tenien unes petites finestres que
eren els respiradors. Tots els forats estaven tapats amb fusta
o tela metàŀlica i es conformaven com l’únic punt de llum de
tota la nau. L’efecte era de penombra fins a mitja volta i de
quasi obscuritat total a la resta. Va comprovar tots els forats.
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Tot estava en ordre. Les teles estaven totes rovellades, però no
havien perdut la consistència. Per allà no hi havien entrat els
coloms i la veritat és que en aquell moment en Marcel no en
veia cap. El millor era confiar en el seu gat, en Felip. El llençaria i tancaria la porta per deixar-lo tota la nit rondant per allà
dalt. El cistell on duia les eines era una caixa de fusta amb una
corretja per poder-se penjar i un tros de lona dura que feia de
tapadora. En obrir la sivella, tot just quan només hi havia una
petita escletxa, en Felip ja va saltar fora. Era un mascle fort i
gros. La seva cara, amb més d’una senyal de vells conflictes,
no era precisament la que haguessin utilitzat en cap anunci de
menjar per animalons. El gatot va estirar-se i va amanyagar-se
a les cames d’en Marcel uns instants.
– Va! Tira, capsigrany! Vés a fer un volt!
En Marcel va ajustar la porta i va seure a l’esglaó que donava accés a la sala de la coberta. Amb la burilla del Sombra que
tenia quasi consumida als llavis va encendre una altre cigarret
i va acomodar-se amb l’esperança de que el seu gat fes alguna
feineta. En Felip va veure que l’amo seia i va pensar que el
millor fóra anar a fer la becaineta a casa tal com li dictava la
seva naturalesa de gat mandrós. El problema era per on fugir
d’aquell lloc brut i ple de pols. Va girar sobre les seves potes
i va intentar ensumar la sortida. L’aire fresc només provenia
d’aquells petits forats de la paret i de la porta que aquell ésser enorme de dues cames tapava amb el seu cul. Segurament
aquell animal de cervell reduït i instints més que bàsics va
deduir que el millor era jeure i esperar que qui l’havia portat
el tragués d’allà. Però de sobte un sorollet va fer que girés el
cap en direcció a la foscor. Va ser com un llampec. No veia
res, no ensumava res, però els seus sentits no l’enganyaven
mai: allà hi havia quelcom, potser menjar. No veia res des de
la part iŀluminada, hauria d’anar cap a la cantonada on claror
i negror feien frontera, esperar-se un moment fins acostumar
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la vista i preparar-se per fer un mos abans de sopar. El gat va
fer un petita cursa sense soroll i va quedar aplanat just al racó.
Les pupiŀles només van trigar unes dècimes de segon en adaptar-se. Era el seu dia de sort, just al peu del pilar més allunyat
va veure el que sense cap mena de dubte eren un parell d’ous.
Si hi havia ous, hi havia plumífers: la cosa s’animava. Valdria
la pena esperar a que una mare desprevinguda anés a seure
còmodament a sobre d’aquelles coses rodones.
En Marcel observava en silenci. Havia vist més d’un cop
com en Felip caçava coloms despistats o pardals ferits al pati
de casa. Sempre era com un petit espectacle, tot i que el pobre
gatot no triomfés pràcticament mai. L’agutzil no podia veure
quasi bé res, doncs la meitat del cos del gat quedava dins la
foscor. La cua, però, delatava l’acció. Si es quedava immòbil i
en paral·lel al terra l’atac era imminent. En Felip va desaparèixer del tot: un colom menys, segur.
– Grrmmmnynyiiiiiiiiiaaauuuuuuuuu....
El crit d’en Felip va desconcertar una mica al Marcel. Aquell
gatot mai deia res, de fet fóra possible que aquella mena de crit
fos el primer so que li sentia fer. El petit enrenou va cessar de
sobte i quan es disposava a cridar al felí va veure com de la
foscor sortia disparada, com una projecció, una ombra líquida.
O potser va ser líquid directament el que va sortir. Aquella
mena d’esquitx va tocar-lo de ple. Va posar-se les mans a la
cara de manera instintiva i això va impedir que la densa sang
d’en Felip li entrés al ulls. En apartar la mà en Marcel va poder
veure com de la foscor en sortia, rodant, el cap del gat. L’expressió de l’animal era grotesca, els ulls no tenien cap vestigi
de la vida que havien contingut.
– Però què collons!!!!
En Marcel no entenia res. La sang li tacava mans, cara i
camisa. Va posar-se dret i va començar a caminar cap a el que
quedava del seu gat. En acostar-se a la foscor va poder veure
235

com unes llumetes vermelles s’encenien i apagaven al fons de
la nau. Va quedar glaçat.
– Qui collons sou? Sortiu, malparits! L’heu cagat, fills de
puta...
– Grrrrnnnnzzzzzz...
Aquella mena de gemec va fer callar a l’home i el que eren
un parell de llumetes van convertir-se en pocs segons en més
d’una dotzena. En Marcel va sentir por: no la por infantil que
tots hem sentit respecte al desconegut, no la por que tots hem
notat alguna vegada en mig de la foscor. Tenia por autèntica.
Podia girar cua i córrer cap a la porta, escassament eren tres
metres, però no podia evitar mirar cap a la foscor. Les llumetes
es movien, formaven part d’una negror que feia ombra dins la
part fosca de la nau. Era impossible, res no fa ombra a la obscuritat. Tenia les cames clavades, una sensació desagradable
li començava a pujar des a la boca des de l’estómac. Era pur
pànic. Por a patir i a no saber com, por a no poder evitar el que
no saps, por a morir i a no poder fer res per escapar-te’n.
Les llums vermelles van fer-se brillants i de sobte va sentir com la foscor que l’envoltava es transformava en quelcom
dens i fastigós. No tenia forma de fugir... ni tant sols ho provaria.
La claror del dia anava a la baixa, però cap a l’horitzó de
l’Abagés encara lluia el sol, la qual cosa feia que el campanar
de Cervià encara es mostrés calent i daurat quan en Marcel va
sortir de l’església. Va deixar un sac a terra i es va disposar a
tancar amb clau la porta.
– No tanquis, Marcel! Ja ho faré jo...
– Bona tarda, senyor mossèn...
– Bona tarda, Marcel. Veig que has triomfat allà dalt. N’has
agafat molts? – va dir en Mossèn Cinto assenyalant el sac amb
el dit.
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– Uns quants... en Felip, el meu gat, m’ha ajudat una mica...
– Que n’has de fer?
– Eren molt petits i la majoria estaven malalts, els cremaré tots.
– Malalts?
– Sí, no feien molt bona pinta, i els pares estaven plens de
polls. Ho cremaré tot.
– Ostres! Doncs molt ben fet, Marcel. Molt bé!
– Una cosa li volia comentar...
– Digues, fill...
– He vist unes escletxes amb molt mala pinta. Li demano
que no pugi ningú allà dalt. No sigui cas que tinguem un altre
disgust... La setmana vinent ja miraré què pot fer-se.
– No fotis, Marcel!
– Pugi vostè mateix, entri a la sala i al fons de la nau, just al
costat del pilar gran, ja veurà el que li dic.
– Ara mateix hi pujo...
– Tanqui molt bé la porta al sortir...
En Marcel va baixar pel carrer del Riu però en lloc de girar
per Francesc de Palau per anar a casa va continuar carrer avall.
Just abans del trencall amb el carrer del Penal va creuar-se
amb en Silveri, el pastor.
– Bones, Marcel...
– Bona tarda, Silveri.
– On vas a aquestes hores?
– A fer un volt... fa una tarda esplèndida, no creus?
‘Una tarda esplèndida?’ va pensar en Silveri, que només a
les pel·lícules havia sentit dir la paraula “esplèndida”.
– Si tu ho dius... No tindràs un cigarret? M’he quedat pelat
allà dalt i...
– Té, home, té... Pots quedar-te el paquet...
– Et trobes bé, Marcel? – va dir fent un somriure mentre li
tornava el paquet de Sombra.
– Fenomenalment bé, gràcies. De debò, pots quedar-te’l.
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Estic pensant en deixar de fumar... Que tinguis un bon dia,
Silveri.
‘Aquest va mig torrat segur...’ va dir-se a ell mateix en Silveri.
L’agutzil va continuar pel camí del pont del riu. Sentia una
necessitat imperiosa d’anar a saludar als socis d’en Matías que
s’havien instaŀlat, des de feia pocs dies, a la caseta del Pi Ver,
per tal de desitjar-los un bon vespre...
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EL REPETIDOR
Un berenar diferent.
De tant en tant, quan la tarda no era massa calenta, el grup
de nois i noies que no tenien (o havien) evitat les responsabilitats del dia aprofitaven per pujar junts a fer un berenar a les
pedres del repetidor.
Un cop va arribar la televisió al poble va decidir-se amb més
o menys bon criteri instaŀlar un repetidor de senyal en aquell
turó, el tossal de les Voltes. L’accés no era difícil i l’alçada garantia que les ones arribessin a quasi bé tots els racons del poble.
No feia pas gaire que havien fet reformes per tal de que la nova
Televisió de Catalunya es pogués rebre amb certa garantia i la
gent gran del poble havia intentat que el jovent deixés de pujar
allà dalt, no fos cas que es malmetés l’obra. Evidentment cap
jove va fer-ne cas, de fet aquella petita cabaneta amb cables i
antenes no els interessava per res. Ells buscaven un lloc on seure
a l’ombra, parlar, jugar a penyores o fer un cigarret d’amagat de
qualsevol ull.
Les bicis i les motos les deixaven al darrera de la granja de
pollastres del Flari. La resta del camí havia de fer-se a peu.
Aquella tarda feia prou calor però a l’ombra s’estava francament bé. Van pujar quasi bé en fila índia, però no podia evitar-se, com sempre, que es fessin grupets per anar parlant de les
coses que interessaven a cadascú.
– I com és que s’han enfadat els del cau? – va preguntar la
Roser a la Mari Neus, procurant que cap de les altres noies que
pujaven aquell dia poguessin assabentar-se del què.
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– Diuen que sempre que els de fora diuen de fer quelcom els
deixem penjats.
– Quina tonteria, ja hi tornem. L’any passat van començar
així i van acabar en brega... – es queixà la Mari Neus.
– El que han de fer és no ser tant capgrossos i ser una mica
més enrotllats...
Una mica més amunt la Rodi i la Sofi parlaven de com un
noi podia fer el ganàpies per tal de fer-se veure.
– Potser no sigui tan ruc com sembla, però has d’admetre
que l’Ia es passa de fer l’animal. A més a més, ja li he dit que
m’agrada, no sé què més vol demostrar-me...
– Bé, Sofi, ja saps que el gènere masculí té moltes mancances i precisament l’autoestima i la seguretat en un mateix no
són, en concret, uns dels trets dels quals l’adolescència humana
masculina pot considerar-se molt dotada.
– La hòstia, Rodiló, de vegades sembla que estigui veient un
documental de la tele quan parlo amb tu... Jo només volia saber
si penses que l’Ia és un carallot o un ruc consumat...
– Ah! Bé... un carallot consumat... he he – afegí.
En uns vint minuts el grup va estar prenent posicions a un
roc sota el pi més gran del turó. La vista del poble era magnífica. La torre de l’església, sempre present, era el referent que,
incoscientment, qualsevol observador usava per situar algun
altre punt del poble.
Els nois i noies van seure formant una rotllana imperfecta i
mentre uns treien el seu berenar altres es limitaven a mirar com
el pocs núvols que corrien pel cel aquella tarda feien canviar les
llums que reflectien sobre les parets de les cases del poble. El
Pinyol va anar a seure a un roc no gaire lluny d’on era la colla.
Fent competència amb la impressionant casa dels Flari, la
construcció en forma de castell sempre despertava comentaris
de com de sonat havia d’estar el Monjo per fer-se fer una casa
com aquella
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– Mira que posar-se merlets... S’ha d’estar tronat... – Digué
en Carles, sabent que tots sabien a què es referia.
– No m’agrada aquell home... – digué la Roser. – Em fa
por...
– Por...? Mania has de tenir-li. És cregut i prepotent. Mon
pare diu que tard o aviat li arribarà la seva hora – afegí la Maria
Neus...
La resta de nois no tenien prou criteri per donar la seva opinió, ells només venien de vacances o per festa major i per tant
poca cosa podien comentar.
– Jo només puc dir que s’ha d’estar una mica sonat per ferse fer una casa que sembla un castell... El que sí envejo és la
piscineta. I la pista de tennis. – rematà l’Antoni.
– Doncs m’han dit que no hi ha jugat mai ningú a tennis.
Ni tant sols el seu fill, en Jaume. En una ocasió van fer una
festa d’aniversari allà. Van posar música i taules... – comentà
la Roser.
– El fill és igual que el pare? – va preguntar en Jorim.
– No, no pas! És un bon jan, però viu esclafat pel seu pare.
És de la colla més gran i quan pot desapareix amb el cotxe.
– Bah! Què més dóna.. – trencà el fil la Sofi. – Què farem
aquesta nit?
– La pregunta de l’estiu! Ha ha ha... – va dir l’Ia.
– Ens escapem a Les Borges amb les motos? – Deixà anar
en Jordi.
– No tenim suficients màquines, tros de tita – contestà en
Carles. – A més a més, què vols fotre a Les Borges? Potser
vols anar al quartelillo a veure el teu amic vestit de verd...
– Molt graciós – va contestar. – Podríem colar-nos al Groc.
Si en Ton i en Joan agafen les Gimson dels seus pares potser
sí que dóna...
– Que no, home, que no. Hauríem de fer viatges. I segur
que no ens deixarien entrar al pub. Que ens tenen vistos!
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La conversa va seguir buscant una activitat que els semblés
interessant. L’Antoni va aprofitar el moment en què en Jordi
tornava a proposar una altra excursió amb les motos per preguntar-li a la Roser com era que la Sílvia no havia sortit.
–Ah! No te n’has assabentat?
– De què?
– Els de la tele han vingut a entrevistar a la seva padrina
per fer un programa de cuina...
– Què dius, ara? No fotis, els de TV3? I com és que...?
– Sembla que la Concepció, sa padrina, té una recepta
de la truita amb suc que és insuperable. Total, que avui han
vingut a veure quan els vindria bé rodar un episodi d’aquest
programa. Sí, home, aquell que surt el paio dels rodolins i bon
profit...
– Ah! Sí, sí, el Pastallé... Bon profit i bona cuina...
– Sí, aquest, aquest... Doncs això és el que li passa, però
segur que al vespre surt. Ja li diré que has preguntat... – va fer
en un to de sorneta.
– Bé, no és per res. Tu ja... bé, jo...
De sobte el Pinyol va posar-se dret i esbufegà amb una
mena de ranera que no era ni esternut ni lladruc.
La Rodiló va posar-se dreta de seguida, però va tornar a
seure en veure que el Pinyol movia la cua i feia el gest típic de
voler anar a un lloc però no acabar de desplaçar-se per la raó
que fos.
– Digues-li a la bèstia que no es mogui, Rodi, m’has sentit...? – va dir una veu coneguda des del camí d’avall.
– Tranquil, Ramon, que no et farà res... ja t’ho vaig dir,
home...
– No, no, si ja recordo que no va fer-me res... vaig estar
mitja hora treient-me babes de tot arreu. No vull ni que em
llepi, collons...
– No et farà res, t’ho prometo...
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En Ramon i en Ton van afegir-se al grupet i quan no feia ni
vint minuts que enraonaven i discutien sobre les possibilitats
d’una nit genial en Joan de ca la Gàl·lia aparegué amb una galleda plena de tomàquets i l’aixada penjada a l’espatlla.
– Bona tarda a tothom...
– Collons, si et descuides véns a l’hora de marxar. – li digué
en Ton.
– Cagontot, i perquè vinc directe de l’hort, sinó no vinc...
En Joan havia gestionat molt bé el seu temps, doncs era
molt habitual que els nois que feien de mà d’obra en arribar a
casa els enviessin a recollir el que fos, a regar o a donar fato
a les bèsties de l’hort. Aquell mateix dia a més d’un se li faria
fosc regant verd.
– Que no has vist el Miki? – preguntà la Mari Neus.
– Sí, sí que l’he vist, ell i son germà tenen per una bona
estona allà baix. M’han dit que han de fer enciams, albergínies
i arreglar un marge. Avui no pujaran segur.
– I... son pare hi era?
– Joder, Neus! Jo què sé... potser sí... Què et passa amb en
Miki...
– No em passa res. Ruc, més que ruc...
La Roser va sortir ràpida a tirar-li un cable a la Neus. A
aquestes alçades de l’estiu tot el món sabia qui volia saber
de qui o què interessava de qui; qui ho volia dir i qui no en
volia comunicar res. El comentari d’en Joan sobrava i per si
les mosques va pensar que un cop de mà a la seva amiga no
estaria de més.
– El que vol dir la Neus és que ahir son padrí va veure gossos salvatges a la banda del riu i ja sabeu que un gos afamat
i sense amo por fer qualsevol malesa. Ens va dir que no hi
anéssim soles allà baix.
En sentir la referència als gossos va fer-se un silenci inusual. Aquell cercle d’amics un instant abans era una simfonia
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ordenada de tres o quatre converses simultànies i de sobte la
buidor va posar en evidència cares nervioses i expectants. L’Ia
va mirar a en Jorim, en Ton va arronsar el nas i contemplà els
amics als quals havia confiat els comentaris del seu pare, la
Roser observava encara a en Joan, esperant resposta, i la Rodi
els guaitava a tots esperant que un canvi de tema portés la normalitat a la situació.
– Guau! Ha passat un àngel – digué la nena suïssa. – S’ha
fet una mica tard, no? I si tirem avall?
– Espera, Rodi, espera un moment... – digué l’Antoni tot
aixecant-se per posar-se una mica més amunt i poder veure’ls
a tots la cara. – A veure, nois. Qui no ha sentit una cosa o altra
sobre gossos salvatges aquesta setmana?
El silenci va ser un altre cop total.
– Doncs ja teniu el que podem fer aquesta nit!
– No...
– Ep! Para el carro, nano – va dir-li en Ton amb un to amigable però prou seriós com perquè tots l’escoltessin atentament.
– Què has de dir? Potser tens por? – el va picar l’Antoni.
– Tots hem de tenir por! Carallots, un gos salvatge és molt
perillós i si està enrabiat no té pietat quan t’ataca. Podríem
prendre molt mal.
– Bah! Ximpleries, anem amb uns bons garrots i els fem
fora del terme – va dir en Jordi metre feia que una branca seca
d’ametller tallés l’aire en un simulacre de cop letal.
– Ai, ai, ai. Com sou els de la capital, més babaus, no naixeu. No fotriem res amb pals o bastons i menys si en són més
de dos. – va dir en Joan. – Se’ns menjarien vius.
– Perquè tu ho diguis... – insistí en Jordi. – Jo baixaria i...
– Calla, home, no cal baixar enlloc. En Ton te raó, és massa
perillós – digué el de cal Canyetes. – Mireu, precisament ahir
pujava jo de l’hort de la mare i a la cantonada del penal vaig
veure com en Silveri xerrava amb l’agutzil. La veritat no pa244

rava gens l’atenció però ja sabeu com ressonen les paraules a
la paret de la coveta de la baixada al riu... En Silveri li estava
explicant que li havien pelat un parell de corders i els havien
deixat sense sang ni cap, i no sé quines hòsties més... Pot ser
perillós o no, colla de pixapins?
– I ha dit que eren gossos? – preguntà la Roser. – Perquè de
tant en tant sí que en sentim a parlar, de gossos sense amo...
de gossos perduts que es fan salvatges i són molt perillosos...
Però algun de valtros n’ha vist algun mai? Voleu dir que no ho
diuen els pares per tenir-nos controlats? Eh? Penso que no n’hi
han hagut mai per aquí... Això crec...
En Ton va sentir-se obligat a parlar. Masses coincidències,
molts punts concordants amb el que deien els papers que havia agafat a son pare.
– Mon pare va avisar-me fa uns dies que vora el riu va
veure alguna cosa. No té cap raó per enganyar-me i sí per
protegir-me, no penses?
– D’acord – acceptà en Jorim. – Doncs baixem fins un punt
on puguem guaitar la glera del riu i espiem a veure si en veiem cap. Podríem fixar-nos per on passen i preparar un parany
per si tornen i ...
En Carles va observar com l’Ia es tornava a posar nerviós,
com el dia de l’audició de Mike Oldfield. A mida que en Jorim feia plans per atrapar un gos l’Ia anava movent més les
cames. La Sofi va adonar-se’n de seguida i despistadament
va posar-li la mà a la cuixa, sense obtenir l’efecte tranquiŀlitzador que esperava. Això va deixar-la molt mosquejada, ja
que només recordava uns moviments semblants el dia que,
per donar-li un nom descriptiu, entenedor i molt generós, va
demanar-li per sortir.
– Estàs com un llum, tio! – va rematar en Carles. – Jo no
aniré pas a que em mossegui un gos... Ja vas sentir el que ens
va explicar l’Ia! – de seguida va adonar-se del seu error.
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– Què va explicar l’Ia? – va preguntar la Roser tot posant-li
veu a la cara de perplexitat de la Sofi, qui no deixava de mirar
al nombrat.
– Bé, de fet no és res. – va voler arreglar en Carles. – Fa un
parell de setmanes també en va veure, de gossos.
– Al riu? – va preguntar la Neus amb un aire cada cop més
preocupat.
– No, a la carretera de l’Albi.
– No fotis!! Els vas poder veure? – digué amb nerviosisme
en Ton.
– No molt bé... Eren estranys... Això es tot... Rars...
– Rars...?
– Hòsties, nois! – rematà en Ton. – Em fa l’efecte que no ha
és el primer cop que hem tingut gossos d’aquestos per aquí...
– Què vols dir? – preguntà l’Antoni.
– Mireu... No fa el cas de com és que les tinc jo, d’acord...
Però m’han caigut a les mans unes cartes d’una sonada de la
Pobla que ja explica coses d’atacs de feres a la nit... Pensava
que eren una bajanada, l’invenció d’una boja... Potser podríem
llegir-les plegats i no sé...
La Rodiló no perdia cap detall de totes les situacions generades i anava passant les mirades d’un interlocutor a un altre.
Les referències a un esdeveniment a la Pobla va posar-la encara més alerta. De sobte el Pinyol va tornar-se a posar dret,
però aquest cop no va fer cap soroll: va quedar-se dret, molt
parat, la llengua guardada dins l’enorme boca tancada i les
orelles tan alçades com aquella anatomia li permetia. El seu
cap es girà buscant la mirada de la Rodiló, qui un cop notà
com el gegantí gos s’havia posat dret va deixar de costat les
converses i es concentrà en les seves reaccions. Un cop l’animal trobà els ulls de la seva mestressa no trigà ni un segon a
tornar-se a quedar absolutament rígid. La mirada del Pinyol
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tres en línia recta, en un petit bosc a l’altra banda del riu que
envoltava la caseta reconstruïda del Pi Ver. El pelatge bru del
seu llom va començar a eriçar-se i les potes del darrera van
arrenglerar-se amb les del davant: es preparava per a una acció imminent.
– No! Ningú no anirà a buscar gossos! Ningú no baixarà al
riu!
La veu de la Rodiló va sonar més forta que mai. No va ser
un crit, ni tampoc una ordre; va ser com quan algú explica una
història del passat. Explica el que va ser, sense més. Simplement la Rodiló va dir amb la mateixa claredat el que passaria i
ho va fer de tal manera que tots estaven segurs de que no seria
de cap altra manera. Fins i tot l’Ia va deixar de moure’s.
– Aquesta nit pujarem tots a les Golfes de l’Antoni. Escoltarem música i xerrarem una estona. Si voleu podem mirar
aquestes cartes...
– Vale – digué en Jordi mentre la resta assentia amb el cap.
– Hosti, que són tomàquets d’amanir el que portes? – va
preguntar en Ton a en Joan.
– Hi ha una mica de tot! Agafeu-ne, si en voleu.
En uns pocs segons l’ambient va inundar-se d’una olor increïble, els tomàquets de l’hort de la Gàl·lia eren extraordinaris. Els nois i noies van anar baixant mentre menjaven aquells
fruits vermells i dolços. Per a uns gourmets de quinze anys
allò era com un bon tall de pernil, o potser millor. La Rodiló
va quedar-se una mica endarrerida tot esperant el Pinyol, que
a poc a poc, i sempre fent ullades laterals, els anava seguint a
una certa distància.
La Mari Neus, però, un cop van ser al camí i es disposaven
a anar cap a casa a sopar, els va preguntar si no creien que potser calia anar a buscar a en Miki i a son germà.
– No pateixis, Neus. No els passarà res, segur. – digué la
Rodiló.
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Tots van anar tirant sobre els seus respectius vehicles: uns
en bici, els altres en moto. La darrera en posar en marxa el vespinillo va ser, precisament, la Rodi. Va girar-se cap el Pinyol.
– Miki. Casa. No ulls.
El gos va arrencar a córrer com un llamp en direcció als
horts del sud del poble. Probablement cap zoòleg hagués dit
mai que un mastí tibetà de quasi setanta quilos podia anar a
aquella velocitat.
La Rodiló va pujar per l’inclinat camí de pedres que comunicava la pista de l’Albagès amb el carrer Clavé. Anava
pensant en com les coses s’estaven precipitant i quina seria
la millor manera d’actuar. Un cop superat el carrer de punta a
punta, ja adreçada a la baixada de la carretera, la sortida del
poble en direcció a la Pobla, va connectar les llums de la moto
i va prémer un petit senyal en relleu del costat del botonet del
clàxon.
– Senyor? Hem de sopar d’hora i parlar d’un nou escenari.
La tènue llum del comptaquilòmetres va oscil·lar lleument
i la veu d’en Pette va ressonar amb claredat.
– Rebut. No triguis.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
Bona tarda, senyor Dabyrev.
Aquella tarda en Matías remenava el sucre del cafè i observava com la Rosa es movia per la cuina amb gestos precisos.
Cada moviment servia per alguna cosa concreta. De la pica
pujava un plat i després un got. Si a l’acabar havia d’anar a
deixar una tassa a l’armari del fons de tornada portava el gerro
de les flors per canviar-li l’aigua i retornant-lo a lloc aproparia
els draps nets al calaix. La seva dona era guapa. Una bona
dona. No en tenia cap dubte. Quan feia que no parlaven de les
seves coses? Quan feia que no dormien junts? Quan va ser el
darrer cop que van fer l’amor? El primer glop va escaldar-li el
llavi, el segon va confirmar que havia posat massa sucre.
– Pots posar-me una mica més de cafè?
– I tant.
La Rosa va apropar uns estalvis i va deixar la cafetera Oroley sobre la taula.
– L’has tornat a fer dolç?
– Sí... no sé que em passa darrerament, no l’encerto mai.
– Jo només parlava del sucre...
En Matias no va entrar al drap, agafà la tassa amb delicadesa i va apropar-se a la gran finestra en arc que omplia la paret
del fons. La seva mirada es va perdre en els turons que tenia al
davant.
– Maleïda canalla! Ja tornen a pujar al repetidor...
– No fan cap mal.
– Sí, però si pel que sigui s’espatlla la tele a qui penses que
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ompliran el cap amb centenars de ‘ja t’ho havia dit...’?
En Matías s’apropà a la taula i va tornar a seure. Amb gest
pacient i calmat va reomplir la tassa.
– No els facis cas... De fet... no els fas cas en cap cosa. Per
què ho hauries de fer ara? – va dir-la Rosa donant-li l’esquena
per guardar una safata a l’armari de dalt. – Soparàs aquí avui?
– Sí, avui sí. Així podré parlar amb en Jaume dels bancals
del terme de la Pobla i...
– En Jaume no hi serà pas. Ha quedat amb els amics de
l’Albi, els que van estudiar amb ell a Montblanc.
Tot i intentar tenir la festa en pau en Matías veia com les
negatives anaven acumulant-se i qualsevol cosa que digués o
proposés era rebutjada o negada. La situació era irritant.
– Doncs ja hi soparà un altre dia amb els amics. Quan arribi
li dius que el vull veure i que avui no ha de sortir enlloc.
– Doncs li dius tu mateix... No sóc la teva minyona...
En Matías no estava gaire acostumat a que el contradiguessin – i molt menys la seva dona.
– Però què...
– Però res. Ja m’has sentit. Estic farta de que fotis al meu
fill. No n’has tingut prou amb esguerrar-me la vida a mi? Deixa a en Jaume en pau! Ell no és com tu i no ho serà mai!
En Matías no va poder resistir aquell atac, va aixecar-se i va
fer intent de colpejar a la Rosa. Per la seva sorpresa la dona no
va recular ni va fer res per protegir-se, com en altres ocasions.
Ans al contrari: va tancar els punys amb la clara intenció de
defensar-se. En Matías va quedar congelat.
– Què valenta t’has tornat...
– No tinc res a perdre.
– Vols dir...
Des de lluny i com un so alliberador per a tots dos va sentir-se una veu que demanava.
– On són? On són?
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–Merda! Qui collons és a aquestes hores? Ves a mirar qui
és...
La Rosa va pensar en tornar a desafiar-lo però potser era
molt millor deixar-ho estar, al menys de moment. Les grans
escales estaven fosques i avall el bo d’en Silveri s’agafava la
boina amb les dues mans i mirava amb molt respecte com la
Rosa baixava lentament.
– Bona tarda, Silveri...
– Bona tarda, senyora Rosa, que no hi és en Matías?
– Sí, i tant. Ara li dic que baixi, o prefereixes pujar a fer un
cafè?
La Rosa li va fer la proposta amb tota la mala intenció del
món: era molt conscient de com fotria a en Matias si feia entrar
fins la cuina a qualsevol que no fos de la família. En Silveri era
de paraula simple i posat tosc, però prou llest com per saber
què calia i què no calia fer en cada moment.
– Ostres, molt agraït, senyora, però precisament el cafetonet
l’he fet en sortir de casa, gràcies. M’estimo més esperar-lo aquí
a baix.
– Com vulguis, ara l’aviso.
Tot pujant escales amunt va recordar que amb en Ramon
del Torreta quasi va funcionar. Va venir d’un pèl que que no
arribés el seu home i els enganxés a tots dos a la cuina, fent un
cafè. Només un cafè. Però no cal gaire perquè el cervell malalt
d’un home com el del seu marit imaginés i inventés la resta.
De fet ella, després de ser testimoni des de les alçades del que
podia fer en Ramon, sí que havia imaginat més d’un cop com
podria ser una migdiada calenta amb aquell home.
– Qui era?
– Qui és, voldràs dir. Tens en Silveri esperant a l’entrada.
– Què collons voldrà aquest sapastre ara?
– Potser vol venir a la partida d’aquesta nit...
– No hi ha cap partida aquesta nit....
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– Ah, no?
– Mira, Rosa, tinc molts problemes darrerament i vaig força
nerviós. No em busquis... o em trobaràs!
– Ja...
– I li dius a en Jaume que faci el que li surti dels collons...
La porta de l’escala va obrir-se amb força. En Silveri mirà
amunt. No li va fer falta molta observació per veure que no
era ni un bon dia, ni un bon moment. Reculà unes passes com
per donar més lloc a en Matias per arribar al rebedor. Com
acostumava a passar a la majoria de cases de poble, l’entrada
estava en penombra. Els espais, entre la foscor i la claror que
s’introduia per la porta ajustada, estaven dibuixats amb línies
perfectes, sense cap difuminat.
– Què vols?
En Matías va parlar bruscament, de manera dura. No li importava gens ni mica la reacció d’en Silveri.
– Bona tarda, Matías. Disculpa que hagi vingut. Sé que vas
dir-me que... Bé, que no calia i que només havia de dir-te la
quantitat i tot això...
En Matías no el va deixar continuar. Amb la mateixa violència que amb la paraula va fer el gest de treure la cartera i,
mentre guaitava dins per agafar uns quants bitllets de mil pessetes va interrogar al cabrer.
– No vas venir fa molt poquet? Està passant molt sovint
això ara, no? Un? Un parell?
– Per això vinc, Matías. La cosa ha estat molt estranya...
veuràs, potser hauríem d’avisar als civils aquest cop...
– Més de tres? Hòstia, digues...
– Me les han pelat totes Matias, les vuitanta...
Estava molt clar que aquest cop en Matías no faria res amb
deu mil peles.
– Què... Què vols dir...? Com que vuitanta?
– No m’han deixat res. Bocins per aquí i per allà. Matías,
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això no és normal. Alguns dels corders els han deixat esquarterats per sobre de les oliveres...
– Sí, tens raó. Cal cridar als civils, això és massa enrenou...
Però de moment no diguis res, ja els avisaré jo. Si us plau ves
a dir-li a en Marcel que vingui.
– Com tu diguis, Matías, ara hi vaig...
En Silveri va obrir la porta per marxar i va endur-se un
bon ensurt doncs just en fer girar les frontisses va trobar-se a
menys d’un pam a en Marcel. No anava pas sol, un parell de
forasters l’acompanyaven. A un d’ells el tenia vist però l’altre
no li sonava, tot i que segurament seria un dels que vivien a la
casa del Pi Ver. Tots aquells forasterots vestien més o menys
igual, sempre de fosc i amb ulleres, així que tot i haver-los
espiat en les seves rutes de pastor no podia distingir-los gaire
bé.
– Coooollooons Marcel!!! Quin susto m’has fotut!! En Matías et busca, allà el tens...
– A tu et buscava... però... tenim visita?
En Matias va veure que darrera d’en Marcel venien el senyor Dabyrev i el seu coŀlega, el senyor Sog.
– Bones tardes, senyor Dabyrev, senyor Sog...
– Bona tarda, senyor alcalde – va dir en Dabyrev. – Permeti
que li presenti al senyor God. Tampoc parla gaire bé la seva
llengua, així que l’haurà de perdonar si no diu res.
– Ostres, disculpi’m, l’havia confós...
– No pateixi, ja els acostuma a passar... – va rematar en
Dabyrev.
En Silveri, en veure que ja eren massa gent, va mirar d’acomiadar-se educadament.
– Be, Matías, si no em necessites, jo vaig tirant...
Quan girava cua i enfilava cap a la porta el senyor God va
tancar-la suaument, deixant la mà recolzada a la porta. El senyal era clar: ja no es pot sortir.
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En Matías va adonar-se de la situació. Quelcom anormal
estava passant. Primer va guaitar en Marcel i no va veure cap
senyal que li donés alguna pista. De fet no va veure res a la
seva mirada. Va girar-se cap en Dabyrev.
– Senyor alcalde, no pateixi, no passa res... – digué l’home
croat. – Podem parlar... tots... un momentet?
– I tant, i tant, pugin, passin per aquí.
En Matías els va fer passar al menjador d’hivern, una sala
que romania tancada pràcticament tot l’any i que estava just
per sota de la sala de la cuina.
– Marcel! Avisa a la Rosa de que tenim convidats... A veure
si ens pot preparar un bon cafè.
– Serà un plaer avisar a la senyora Rosa. Ara mateix hi vaig.
– en Marcel va fer el gest de sortir de l’habitació.
– No caldrà molestar-la, senyor Marcel, serem ràpids.
– Te raó, senyor Dabyrev, potser no cal que la molestem –
va repetir en Marcel.
‘Que collons li passa a aquest imbècil...’ va pensar en Matias.
Els homes, al contrari del que esperava en Matías, no van
seure, la qual cosa dotava l’escena d’una tensió incòmode. En
Silveri no havia estat mai en una situació semblant i la seva
gestualitat corporal així ho feia evident. L’home estava patint
de valent.
– Silveri! Potser no cal que et quedis... – va dir en Matías
– Sí, sí que cal – va replicar en Dabyrev.
– Bé, doncs vostè dirà – va fer en Matías pujant una mica el
to. S’estava començant a empipar.
– El senyor Silveri ha tingut unes pèrdues recentment, no
és així?
– Eh? Però com? Marcel, els ho has dit tu?
– Sí, senyor alcalde, els ho he dit jo, he pensat que els bons
negocis es sostenen gràcies a una bona comunicació entre les
parts...
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– Què t’has pensat? Des de quan tu....
– Permeti’m, senyor Matías, el seu agutzil te raó. A més
a més, nosaltres som els responsables del que li ha passat al
ramat del senyor pastor aquí present.
Ara sí que el pobre Silveri estava del tot desconcertat. L’alcalde havia perdut el seu rictus d’hospitalitat forçada i l’havia
substituït per una cara dura i enutjada.
– Què vol dir, que en són responsables? Expliqui’s i faci-ho
molt bé. Digui’m per què no he de trucar a la Guàrdia Civil.
– No s’enfadi, senyor alcalde, al final no és per tant, ja ho
veurà. Han sigut els nostre gossos, fa uns dies que se’ns van
escapar. Són gossos guardians i en no conèixer el terreny es
van perdre i ... La gana... la set... Bé, ja s’ho pot imaginar, els
pobres animals van fer el que l’instint de supervivència els va
dictar...
En Matías no va creure ni una sola paraula però el seu cervell li deia que era molt més adequat acceptar aquell disbarat
que la possible veritat sobre tot allò.
Per la seva part en Silveri tenia els ulls molt oberts i no
deixava de mirar al seu alcalde, tot esperant que allò s’acabés
el més aviat possible. Ell havia vist l’escenari, sabia perfectament que allò no podien fer-ho dos o tres gossos...
– Hem pensat en recompensar al senyor Silveri per tal de
que pugui restablir el seu ramat i no tenir cap detriment en el
tracte amb els seus clients... Li pagarem en efectiu el que ens
demani i hi afegirem una mica més per les molèsties. Què li
sembla? – això últim va dir-ho mentre deixava sobre la taula
un bon feix de bitllets verds i articulava una mena d’esbós de
somriure. Una cosa tan estranya en aquella cara que fins i tot
en Matías se’l va mirar dos cops.
– Home, a mi m’està bé si al Matias li està bé.
– Per mi cap problema... però fes el favor de no dir res a
ningú – rematà l’alcalde.
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– No pateixis, Matías, qui paga mana...
El senyor God va apartar-se de la porta. En Silveri no va
necessitar que el convidessin per marxar d’allà ràpidament.
– Espera, Silveri – va cridar-lo en Marcel. – Fes-me un favor, home. El Mossèn m’ha comentat que necessita que algú
l’ajudi a treure unes runes de la volta de l’església. Podries
ajudar-me?
– I tant... quan hi vols anar?
– Anem-hi ara.
– Ara...? Amb la xufa que cau?
– Serà un moment...
– Bé... Som-hi...
Els dos homes van marxar i en God va tornar a tancar la
porta. No havia acabat.
– Des de quan teniu gossos?
– En tenim.
– I una merda! M’explicareu què passa o tindré que avisar
els civils?
– Tranquil, senyor Matías... no cal precipitar-se... Lo dels
gossos... és veritat. Bé, al menys en part, la part que importa.
Aniré al gra, fa unes setmanes vàrem tancar un tracte. Un tracte
molt bo per a vostè. Ho recorda? Nosaltres volíem fer una darrera transacció comercial i marxar una temporada, no és així?
– Això van dir...
– Doncs... La cosa s’ha complicat. Els nostres informadors
ens han dit que uns competidors ens volen esguerrar aquest
darrer negoci. Hem pensat que potser vostè voldria associar-se
amb nosaltres per tal d’ajudar-nos a no perdre aquesta clara
oportunitat d’obtenir uns bons beneficis de manera senzilla...
Associació, ajuda, beneficis. Paraules màgiques. En Matías
havia donat moltes voltes per buscar una escletxa per on entrar
dins el món del senyor Dabyrev. Tot havien estat fracassos.
Ara li posaven l’oportunitat en safata.
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– Com puc refiar-me d’algú que no em diu tota la veritat
del que fa?
– Ho entenc. Entenc el seu recel i per això voldria explicar-li tots els detalls mentre sopem. Els convido a vostè i a la
seva família a casa nostra aquest vespre. Tenim un cuiner dels
bons...
– Deixi’s de romanços, de quins negocis parlem...?
– De comprar oli...
– Oli?
– Vingui aquesta nit i li donaré els detalls. Si ho desitja, avisi al senyor Altafulla, veurà que en realitat no hi ha cap detall
fosc, es tracta de moure diners en la direcció adequada i d’una
manera molt discreta.
– Per fer això no em necessiten.
– Segur que sí, ja ho entendrà. Només li diré que requerim
adquirir tot l’oli que puguem abans ho faci la competència...
– Els Italians? Voleu fotre als Italians! Ha, ha. Us he enganxat. Com no hi havia pensat...
– L’esperem per sopar, senyor Matias...
– Bona tarda, senyor Dabyrev.
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No fotis...
El primer d’arribar a casa de l’Antoni va ser en Jorim. Uns
minuts més tard féu aparició en Ramon del Canyetes, que com
en altres ocasions va passar d’amagatotis d’en Jordi, el pare de
l’Antoni, quatre o cinc quintets gelats,
– Com ho fas? Si els pares estan prenent la fresca just a la
porta...
– Fàcil, només cal passar saludar i tirar endavant...
– Quins collons... – va rematar en Jorim.
En Ramon va obrir-se un quint, va encendre el seu Ducados
i com era habitual va anar a posar música. Quasi sempre era ell
el que feia de disc-jockey. Va començar a sonar Alan Parsons
Project, Pyramid. En uns instants els tres nois estaven jugant
una partida de dards, un rellotge invertit. El que quedés últim
pagaria una ronda al bar Clavé.
A mitja partida va arribar en Ton del Torreta amb en Joan de
la Gàl·lia i pocs minuts després les noies amb els del Marconet
i en Miki. Qui semblava que no arribaria mai va ser la Rodiló.
Tot i que l’origen de la reunió havia estat ella, cap del nois
semblava trobar-la a faltar. Potser en realitat tots ells pensaven
que si avui no parlaven del que havien de parlar no passaria
res. Cap d’ells sabia veritablement el perquè, però tots tenien
la percepció de que no els agradaria el que sortís, fos quin fos
el tema. La tècnica de l’estruç era molt més seductora i fàcil.
Al carrer la rotllana de veïns anava creixent: els de cal Txopis i els del Taverner a una banda i a l’altra els nous veïns,
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l’Antonio i la Lolita, que feia un parell d’anys havien comprat
la casa del costat. En Macianet i la Loreto també van afegir-se.
Com a la resta de carrers del poble, les nits eren autèntiques
àgores de coneixement popular, de xafarderies i de comentaris
sobre les notícies del dia.
– Avui han vingut els de TV3 a gravar un programa a cal
Carreter – va comentar la Roser.
– De debò? – va preguntar la Rosa.
– Sí, jo he vist el cotxe aparcat a la plaça aquest matí ben
d’hora. I no han marxar fins al vespre nit! – va assegurar l’Enric.
– I quin era el programa? El de cuina, no? El Bona Cuina?
– continuà la Rosa.
– Entenc que sí... – va seguir la Roser.
– Mireu! – va dir la Loreto – Podeu preguntar-li a la petita
de la fonda, que per allà baixa...
Efectivament per la punta del carrer de la Pilota van aparèixer la Sílvia i la Rodiló, que arrossegava la vespino sense
cap esforç aparent. Al costat de la Sílvia el Pinyol caminava
feixugament amb un pamet de llengua penjant a un costat de
la boca. La Rodiló va pujar el cavallet del ciclomotor just al
costat de la moto de l’Antoni, prou lluny de les rotllanes, com
per no molestar els tertulians.
– Bona nit tinguin – van fer les dues noies de pas entre la
gent que els observava, amb clara intenció de passar el més
ràpidament possible. No va ser tan fàcil.
– Bona nit, noies! – va fer la Loreto – Escolta, nena, Sílvia.
Què diuen? Que han vingut els de la tele a ca vostra, avui?
– Eeeh... Sí... – va dir la noia sense afluixar la marxa.
Només quedaven un parell de metres fins la porta d’entrada... la salvació era molt aprop.
– I com ha anat la cosa? – va encarar la Roser.
No tindria cap escapatòria. La Sílvia va mirar a la Rodi
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tot buscant complicitat per tal d’esquivar d’alguna manera la
situació.
La Rodi va limitar-se a encongir-se lleument d’espatlles.
– Bé, doncs han vingut a preguntar-nos si ens vindria bé fer
un episodi del Bona Cuina aquesta tardor – va dir tot tornant a
posar-se en marxa.
– I quina recepta els farà l’Assumpció? – insistí la Roser.
– Eeeeeh... No n’estic segura, però segurament la truita amb
suc.
– A sí, com la d’Ulldemolins, no?
– No, de cap manera. La d’Uldemolins és d’Ulldemolins i
la de la padrina, és la de la padrina... – va fer, una mica ofesa,
la Sílvia.
– Au, passeu amunt, que encara et demanaran la recepta...
– va dir la Rosa.
– Pinyol, tu aquí! – va fer la Rodiló.
L’enorme gos va aixecar lleugerament les orelles i va anar
a seure al costat de la cadira d’en Jordi. Ell odiava profundament els gossos, els tenia una mania que no podia descriure i
que li resultava incomprensible fins i tot a la seva dona. El més
curiós és que amb el Pinyol la cosa era molt diferent. La Rodiló havia baixat molts cops a passar una estona amb la colla a
les golfes de ca l’Antoni i des de feia unes setmanes sempre ho
feia amb l’animalot d’acompanyant, i la bèstia sempre anava a
seure al costat d’en Jordi.
– Li agrades... – va dir la Rosa amb sorneta.
– Creu-me que aquest gos és estrany... Jo diria que ens entén... Digues-me boig, però quan li parlo... sembla que m’estigui escoltant...
– Ha ha ha... Doncs si t’entén digues-li que pugi a dir-los
que s’emportin els envasos de les cerveses al marxar i no ens
els deixin amagats a les golfes...
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Ja feia una bona estona que per aquell mateix carrer havia
passat el Seat 1430 especial del Monjo. Ell i la seva dona havien decidit mudar-se una mica per anar a sopar a casa dels
forasters. En principi la Rosa no va voler anar enlloc amb en
Matias però va cedir un cop va passar-li pel cap que les conseqüències podrien ser pitjors i que segurament qui en rebria
seria el seu fill. Era molt més sensat passar aquell tràngol que
témer, durant una temporada, quan es venjaria el seu home. A
més a més no podia negar que tenia certa curiositat per veure
com seria aquella casa. Deien que no havien vist cap dona ni
a la casa ni pels voltants, i que tampoc havien anat mai a comprar a les botigues del poble. De fet, tret de quan hi treballaven
els paletes cap altre veí del poble havia pujat mai.
– Oi que ens portarem bé? – va dir en Matías sense apartar
la vista del camí.
La Rosa no va molestar-se en contestar.
– No sé per què collons hem vingut amb el cotxe nou, l’estic deixant fet una merda...
– Has triat tu...
– Ja ho sé, recollons!
La Rosa va entretenir-se en mirar com les llums del poble
anaven fent-se fortes a mida que s’allunyaven pujant pel polsegós camí del Pi Ver. L’agost tocava a la fi i tot i que els dies
encara eren prou llargs la nit guanyava cada dia un boci important de protagonisme. En el darrer revolt va perdre el poble de
vista i un nou renec del seu marit la va fer tornar a la realitat.
– Serà fill de puta! Què? Què fa aquest cabronàs aquí?
La corva gran i perfecta que rodejava el turonet on la cabana del Pi Ver estava construïda tenia un trencall a mà esquerra
que donava, de forma un pèl brusca si no se’n tenia coneixença, a un espai guanyat a la muntanya, cobert artificialment per
uns cabirons plens de parres. Un aparcament perfecte, amagat,
a l’ombra i amb prou espai per a tres o quatre cotxes. El que
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va fer treure la maledicció al Matías va ser que al costat del
flamant Land Rover negre del senyor Dabyrev estava la tartana d’en Marcel. L’R6 de l’agutzil estava perfectament aparcat
i a diferència d’altres vegades que havia vist aquell cotxe, ara
presentava un aspecte molt més que digne. Era evident que
s’havia rentat a fons.
– Aquest cabró s’ha venut! Estic segur que ara treballa més
per a ells que per a mi...
– Estàs segur que mai ha treballat per a tu?
– Què vols dir? És clar que ha treballat per a mi. Aquest
desgraciat no seria res sense mi...
– Què seria de nosaltres sense tu...?
– Rosa! Hem quedat que...
– Estimat meu, no pateixis, avui serem la parella perfecta.
Això és el que hem quedat... – va fer la Rosa sense deixar acabar a en Matías.
El Monjo va fer una petita maniobra per tal de deixar el
cotxe encarat per marxar i de pas donar-li més espai a la Rosa
per obrir la porta sense dificultat. No li va caler fer l’esforç. Un
cop el motor va aturar-se de les escales que donaven a la casa
va aparèixer en Marcel que sense dubtar ni un instant va obrir
la porta de l’acompanyant.
– Molt bona nit senyora Rosa. Està vostè molt guapa aquesta nit, si em permet que li digui.
En Matías no donava crèdit al que sentia i molt menys al
que veia. En Marcel mudat i fent compliments.
– Pots explicar-me què merdes fas tu aquí? – van ser les
primeres paraules d’en Matías en sortir del cotxe.
– Senyor alcalde, quin goig que fa vostè també...
– Que no m’has sentit, imbècil?!
– Quines bromes que fa el senyor alcalde... El senyor Dabyrev
va demanar-me que vingués a ajudar-lo amb el sopar i aquí estic. Facin el favor d’acompanyar-me, els esperen al jardí.
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El Monjo va voler continuar els retrets però l’agutzil va girar-se, donant-li totalment l’esquena. En posar el peu al primer
esglaó unes llums incrustades a la pedra que feia de barana van
encendre’s de manera automàtica. En passar el primer pany d’escales van poder veure una tanca de fusta totalment coberta per
una heura tupida. La tanca vorejava tot el perímetre de la finca,
s’endinsava al bosc de pins que la cabana tenia en front del terrat
de l’entrada principal i continuava fins a perdre’s en direcció a
la Pobla. Tornava a aparèixer just al darrere d’un cobert de fusta
fosca situat a l’altra banda de l’enorme llosa de pedra que feia
tan singular aquell lloc i continuava fins tancar el cercle al costat de l’aparcament, enmarcant un petit bancal d’ametllers. Cada
pocs metres un cartell groc advertia “gossos perillosos”.
– Hem de patir pels gossos, Marcel? – va preguntar neguitosa la Rosa.
– No pas, els tenen tancats, poden passar sense angunia.
La colla on treballava en Miki havia fet una feina extraordinària. La cabana podia considerar-se, en aquest nivell, més
xalet que altra cosa. La decoració de tot plegat estava molt
ben trobada. Els paletes havien soterrat centenars de metres de
cable per il·luminar el gran jardí i potser algun centenar més
en tubs pel reg automàtic. En pujar per les escales que sortien
de l’aparcament s’accedia a un nou tram d’escales molt més
amples i baixes que acabaven en un terrat empedrat decorat
amb unes rodes de molí que feien de taula i seient. La porta
principal estava just en front, de cara al poble, el qual es deixava veure entre les copes dels pins més grans. Tancant aquesta
mena de rebedor rústic un marge de grans pedres de Vinaixa,
delicadament complementat amb fúcsies i gessamins, impedia
que poguessis fer un mal pas i caure al bosc que quedava en
un nivell inferior.
– Per aquí, si us plau. Hem muntat un envelat a la part del
darrere.
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– Seràs carallot... ja parlarem després, tu sí que quedaràs
envelat...
La casa era molt petita, de fet, van vorejar-la amb poques
passes. La Rosa va sorprendre’s de com podia fer-se, amb no
gaire, una cosa tan agradable. Efectivament, un petit envelat
blanc estava muntat a pocs metres de la sortida del terrat principal, una taula i tres cadires, tot de fusta i vímet. Senzill. Al
costat, la bassa de reg, tota de pedra, estava il·luminada des de
l’interior i es convertia en un dels punts de claror més importants de tot el jardí. Acabant la decoració del conjunt un seguit
de sofàs de ferro colat amb enormes coixins blancs formaven
un quadrat entre la gespa i la gegantina pedra plana que presidia el jardí.
Precisament en un d’aquests sofàs els esperava el senyor
Dabyrev. En veure’ls va aixecar-se i els va saludar.
– Bona nit, senyora. Senyor Matías...
– Bona nit, senyor Dabyrev...
El senyor Dabyrev no va fer cap gest ni intenció de donar-los la mà, es va limitar a convidar-los a seure al sofà que
tenia davant. La parella va acceptar i va acomodar-se a l’impecable seient blanc.
– Quina caseta més bonica que els ha quedat. Francament
no pensava que...
– Sí –va tallar en Dabyrev. – Els homes hi han treballat
molt. La casa és molt acollidora.
– Això volia dir...
– Volen prendre res? Un vi?...
En Matias estava un pèl nerviós. Jugar fora de casa sempre el feia sentir-se en desavantatge. Mentre la seva dona feia
de convidada complaguda va resseguir de nou tot l’entorn. El
senyor God restava palplantat mirant-los des de l’entrada al
jardí i el senyor Sog estava al darrere seu, a uns quinze o vint
metres, a la porta del tancat de fusta que fermava aquella can265

tonada del jardí. La nit era fresqueta, a l’agost ja acostumava
a passar. De fet la climatologia era un dels grans atractius del
poble. A l’estiu podies passar molta calor durant el dia, però
les tardes i sobretot les nits eren molt més que agradables. Es
dormia sense problema.
‘Què collons faran aquest parell plantats com badocs? Ni
que fóssim personalitats que necessiten guarda espatlles’ va
pensar en Matias mentre bevia uns glopets de vi.
– Els meus homes són molt gelosos per la meva seguretat.
D’allà on venim la seguretat és clau.
‘Aquest home m’ha llegit el pensament o què?’ va dir-se
interiorment en Matías mentre feia que la copa li tapés l’expressió.
– Doncs aquí potser haurien de relaxar-se. No crec que corri
vostè cap perill.
– Molts més dels que pugui pensar. Els ve de gust que sopem?
– Oh! Sí, sí, que començo a sentir una mica de gana. – va
dir la Rosa deixant la copa sobre la taula de vidre.
En Dabyrev va obrir el pas per guiar-los pel curt espai que
separava els sofàs de la carpa al costat de la bassa on la taula
restava del tot parada.
– Quin goig que fa tot això, senyor Dabyrev... Perdoni, però
quin és el seu nom, fa molt estirat això d’haver de dir-li pel
cognom... Si no és indiscreció, clar...
– I és clar que no! Em dic Nam. Nam Dabyrev.
Sobre la taula tres grans plats de vidre blau feien de plats
de presentació i a sobre uns plats blancs amb ratlletes també
blaves ja tenien servit una mena de boletes de diferents mides
i colors sobre un llit de menta.
– Caram, Nam, quin refinament... Ja ens explicarà què és
el que menjarem... – digué en Matias amb un pèl de sarcasme.
– Oh i tant, això són delícies glaçades. És a dir boletes de
gelat. A veure si endevinen de què...
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– Gelat de primer? I de postres uns cargols? Ha ha ha...
– No siguis ordinari, Matías... mira que n’ets de poble... – li
digué la Rosa en un to suau i un somriure d’orella a orella.
– Oh no, no, no... de postres tenim sorpresa! No els decebré.
Van seure i sense dir ni piu, va aparèixer en Marcel amb
unes salseres, a conjunt amb els plats, i va deixar-les delicadament, un parell davant de cada plat.
La cara d’en Matías no tenia preu. ‘En Marcel fent de cambrer i fent-ho perfecte...’ va pensar mentre tancava la boca.
– Espero que els agradi, tenen servit: gelat de cor de carxofa, gelat d’oli amb romaní i el que recomano deixin pel final, el
més verdós: gelat d’ametllons al toc de menta. Els sorprendrà,
amargant, àcid, refrescant...
Aquella vegada qui va canviar la cara va ser la Rosa. Ni en
el racó més amagat de la seva imaginació podria creure que
en Marcel fos capaç de dir tot allò seguit i amb coneixement
del que estava dient. ‘Li han fet aprendre, és com un lloro...’
va pensar.
A l’entrant va seguir-lo una crema freda d’espàrrecs amb
pebre blanc adornada amb caps d’espàrrec verd. De segon van
venir un parell més de plats, també freds o tebis: una amanida
de canonges amb bolets i fruita fresca i un carpaccio de vedella i bou. La primera marinada amb oli de trufes negres i salat
amb formatge de parma en escates; el segon amb fines herbes
i oli de romaní fort i aromàtic amb unes escates de sal Maldon
per sobre.
– Senyor Dabyrev... Nam, tot això és extraordinari, ho ha
anat a buscar a Lleida? Ha de dir-me on!
– Oh... No, no pas, ho hem fet tot aquí...
– No m’enredi... El gelat també?
– I tant...
– Doncs caldria felicitar al seu cuiner. No hi entenc molt,
però no és fàcil fer que coses tan poc....
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– Manipulades?
– Sí, exacte, que tan poc manipulades tinguin un gust tan
especial, tan directe. És com si el gust de les coses t’arribés
fins i tot abans de tastar-ho.
En Matías els mirava com si fossin en un altre lloc. No li
importava una merda el menjar, el que volia era parlar i enllestir el tema de l’oli, els calés i tot plegat... A més a més,
tots aquells plats només l’havien deixat amb més gana que al
començar...
En Nam Dabyrev va aixecar el braç i en Marcel va acostar-se ràpidament.
– Marcel...
– Sí, senyor Dabyrev?
– La senyora Rosa vol felicitar-te...
La Rosa va deixar la copa amb tant nerviosisme que quasi
li cau per un costat de la taula.
– Hahahahahah! Aquest no sap fer ni un ou ferrat! – va fer
en Matías. – Molt divertit, Nam, molt divertit...
– Senyora Rosa, m’encanta que li hagi agradat el sopar, he
volgut seguir un discurs d’aromes propis, de la terra, amb algun toc exòtic per tal de fer-ho sorprenent. Si vol les receptes,
demà mateix les hi porto a casa. Potser el més complicat han
estat els gelats, però he de reconèixer que amb les eines que
tinc aquí, podria fer qualsevol cosa...
– Servim els postres Marcel... – va ordenar en Dabyrev.
– Ja? – va fer l’agutzil, un pèl sorprès. – Ara li dic al senyor
Sog.
La Rosa agafava el tovalló amb força. Havia baixat les
mans sobre els genolls i estrenyia aquell tros de roba de manera impetuosa. En Matías no deixava de mirar en Marcel. Per
molt que fes un esforç per creure el que estava veient, aquell
home que tenia al davant no era el seu agutzil. Va mirar a la
seva dona i la va veure tensa i rígida sobre la cadira. Tots dos
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notaven, veien i sentien que quelcom no era normal en aquella
situació. El més sorprenent era que tenien la percepció de que
el seu amfitrió havia notat la seva inquietud i gaudia del seu
neguit.
– Potser millor que no els fem les postres – va dir la Rosa de
manera una mica nerviosa. – No sé si alguna cosa m’ha caigut
del tot bé a l’estómac. Potser la carn crua, que no hi estic gaire
acostumada... Matías, que em portaries a casa?
L’instint d’en Matías li deia que potser era millor marxar
el més aviat possible d’aquella casa. Però la cobdícia va guanyar-lo un altre cop, com sempre li acostumava a passar.
– Potser si vas a seure al sofà, amb la fresqueta... Parlo cinc
minuts amb el senyor Dabyrev i marxem...
– Amen tots a la fresca, la lluna està molt maca. Segur que
se li passa. A més a més els vull ensenyar una cosa abans marxin.
Els dos homes van aixecar-se i en Dabyrev va ajudar a retirar la cadira a la Rosa, va oferir-li el braç per tal de que es
recolzés camí dels sofàs del jardí. Ella tremolava ostensiblement.
Gaze at the sky
and picture a memory
of days in your life
you knew what it meant to be happy and free
with time on your side...
Alan Parsons continuava sonant des de l’atrotinat tocadiscs
Bettor a les golfes de l’Antoni. Els nois miraven de demostrar
les seves habilitats als dards i les noies la feien petar escarxofades als sofàs improvisats amb matalassos de llana i somiers
tan antics com la casa. Podia haver estat una nit qualsevol a ca
els Pla. En arribar la Rodi la cosa va canviar.
– Hola, nois!
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– Hola... – va sonar de forma coral.
– Ep! Que arriba la propera estrella de TV3 – va dir algú.
– Aneu a cagar tots a l’era... He hagut d’explicar l’història
quaranta vegades des de casa fins aquí, o sigui que... brillo!
– Ha, ha, ha.
La Rodi va acostar-se a en Ton, que remenava els discs per
intentar convèncer a en Ramon de quin podria ser el següent
tema. Potser alguna cosa “tecno” estaria bé.
– Hola, Ton... Les has portat?
En Ton la va mirar amb una miqueta de vergonya.
– No sé si hauríem de llegir-les o llençar-les...
– N’has llegit alguna?
– Un parell o... potser tres... o potser totes quatre... Sembla
un conte, no diu coses creïbles...
– Si vols ho deixem córrer...
– Jo què sé, Rodi, em fa una mica de cosa... eren cartes pel
meu avi...
– Diu res de gossos la que has llegit?
– No... exactament...
– Tu mateix, potser fóra bona idea destruir-les i no dir res...
– Potser sí.
L’Ia i la Sofi estaven a la sala de l’entrada de les golfes,
fent veure que miraven el mural que l’Antoni havia començat
a pintar l’estiu passat, però en realitat estaven tenint la seva
petita reunió particular. La Sofi va passar els braços pel coll de
l’Ia i molt a poc a poc va donar-li un llarg petó.
– Què és el que et posa tan nerviós? Mai t’he vist així...
– No sé, tot plegat em fa una mica de vergonya... Segurament vaig espantar-me i la por va fer que veiés coses que no
eren... No val la pena que...
– Sí que val la pena!!! – va tallar-lo la noia. – Si t’ho quedes
dins sempre ho carregaràs. La por cal treure-la, rebutjar-la enfrontant-t’hi de cara... Si penses que me’n en riuré...
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– No, no és això... És que...
– És que res...
La Sofi va aixecar-se del banc de fusta i agafant-lo de la mà
va arrossegar-lo cap a la poc il·luminada sala de la música.
– Escolteu-me, nois! L’Ia vol explicar-nos d’una vegada per
totes què li va passar l’altre dia...
En Joan va llançar el seu dard i va anar a clavar-se en un
cabiró. Les noies van deixar de xerrar de cop. De sobte el mitjà
dels Marconet va ser el centre d’atenció. La Sofi va fer fora al
Miki d’un dels llits i va seure entre la Neus i la Sílvia. Els nois
van repartir-se en un parell de bancs de fusta. Just quan anava
a començar a parlar un enorme tro va trencar el silenci, i això
que no plovia pas. En Ramon havia posat el disc homenatge
a Edgar Allan Poe dels Alan Parson Project per donar-li més
ambient a l’història. Aquella música feia por encara que l’escoltessis a les dotze del migdia.
– Bé... Jo... Resulta que...
Li va costar molt arrencar, però a mida que anava recordant
aquella nit a la carretera de l’Albi els detalls anaven sortint i
l’història s’anava formant fins i tot amb més fluïdesa i sentit
que quan la va explicar als seus companys el primer cop. Fins
i tot van aparèixer més detalls que aleshores. La Sofi tenia la
boca oberta i les noies de l’altra sofà, la Roser, la Maria i la
Maribel, van agafar-se de les mans sense adonar-se de que
ho feien. En Miki, en Joan i en Ramon van pensar-se que, tal
i com ho havien intentat altres cops, els espavilats de la capital volien acollonir a les noies per tal de passar una estona
divertida. De fet podria haver sigut així i per això anaven fent
riatlletes i mirant-se amb complicitat. Però van deixar de ferho un cop van fixar-se que en Ton no reia pas i que no deixava
de mirar a la Rodi amb cara de preocupació.
L’Ia va continuar el seu relat fins el final i en acabar va
tenir la sensació d’haver-se alleugerit. Va sentir una relaxació
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que el va tranquiŀlitzar en tots els sentits. El silenci va durar
uns minuts i el click clack que va fer l’agulla del tocadiscs en
el seu lent retorn al reposa braç va fer-lo encara més evident.
– No fotis, tio... Això no s’ho creu ni Déu... – va fer en
Miki.
– Ja... De vegades, quan ho recordo, ni jo mateix m’ho crec
– va respondre amb sinceritat l’Ia.
– Però Ia! Això ha de dir-se als pares o a l’agutzil. Qualsevol que passi per la carretera pot estar en perill. Anem a explicar-ho ara mateix!
– I qui ens creurà, Maribel? – va dir en Carles. – Penseu-ho!
Una història així, la veritat, és difícil de creure...
– Potser sí, però hi han masses coincidències: el pare d’en
Ton diu que els ha vist, l’història del Silveri que ha sentit en
Ramon, això de l’Ia...
– La Maribel te raó – va dir la Roser. – Hem d’explicar-ho.
– Va home, va... – va saltar en Joan. – És el que tu mateixa
has dit... Coincidències. Si dieu res ens prendran per sonats...
– Això no es tot... – va tallar en Ton, aixecant la veu.
– Què...?
– Mecagonde... Pensava que no les trauria pas, però és que
penso que la cosa pot estar lligada...
En Ton va traure de la butxaca uns papers plegats amb cura.
Es veia que en algun moment havien estat força arrugats.
– Mireu... Aquests són els papers dels quals us he parlat
aquesta tarda. Si dieu res... si surt d’aquí... us pelaré, queda clar?
La cosa havia pujat d’interessant a força interessant. Fins i
tot en Ramon va oblidar-se de posar música.
– No us cal saber el com o el perquè les tinc, però el cas és
que les tinc.
La Rodi va donar una passa enrere i va quedar-se dreta al
costat de la porta. Tenia molt clar que no podria evitar el que
havia de passar.
272

– Bé... no sé com començar... Primer de tot he de dir-vos
que fins fa cinc minuts pensava que aquests papers eren un
conte o el fruit d’un cervell malalt...
– Collons, tira milles! – va punxar-lo en Joan.
En Ton va desplegar els papers amb compte.
– El millor serà que us les llegeixi, bé, de fet només val la
pena que mirem la darrera, les tres primeres parlen de coses
d’amor i de banyes... Qui les va escriure tenia molts desitjos
incomplerts i pel que sembla el que sí que va aconseguir era
prohibit i li va costar parar boja fins la mort.
Tota la colla romania en silenci esperant que en Ton comencés a llegir. La tensió i l’expectativa eren màximes.
– Començo:
Tu ets en Ton, no ets del meu poble, no et conec de res, però
fa una vida que véns a parlar amb mi i mai no t’he dit una
paraula. Jo sóc la Maite, sóc de l’Ernest i el Bou va donar-me
l’únic fruit que he pogut oferir a la vida.
Tu ets en Ton, no ets del meu poble. El meu poble fa una
vida que m’ha oblidat i jo fa una vida que no he pogut oblidar
els seus camins.
Tu ets en Ton, tu em creuràs, ho sé. Ara ho sé. No tinc cap
altre remei que somiar que em creuràs.
Feia molt de fred aquella nit, però l’Ernest va donar-me
tota l’escalfor que una dona pot necessitar, sí, va estar dins
meu, va fer que el meu poble m’oblidés.
Vàrem marxar tard de la cabana i feia molt de fred, jo tremolava. L’Ernest va acaronar-me i va aixoplugar-me en els
seus braços per sobre de la pell d’ovella amb la que em protegia. L’Ernest té uns braços molt forts i bonics.
Vàrem baixar sobre la mula de l’Ernest, el Mansu, l’animal
compartia la seva escalfor amb nosaltres, les estrelles ens feien companyia.
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La lluentor del poble ja es feia notar, lluny entre els turons, encara tenia una estona per sentir-lo enganxat a mi,
però tot va trencar-se...
Els gossos, els maleïts gossos... Corrien molt... Esbufegaven mig ofegats... La mula va espantar-se, hauria caigut
a terra si no fos pels braços de l’Ernest, l’Ernest té uns
braços molt forts. Els gossos van passar com un llamp.
La llum del poble va apagar-se, jo tenia molta por, la
llum va desaparèixer per culpa d’una altra llum... Ho entens, Ton? Una llum va apagar la llum...
L’Ernest calmava el Mansu, jo tenia molta por. Vaig
caure de la mula en voler mirar enrere, en mirar la llum.
La llum era d’or i plata, no brillava, no enlluernava. Era
or, era plata, la teníem a tocar, sobre els nostres caps...
Ho entens, Ton? Volava... flotava per sobre la terra, aquell
ou d’or i plata, volava... L’Ernest m’agafava amb força,
ell estava calent, podia sentir la seva carn dura i tensa
espitxjant-me a la seva esquena, protegint-me, volia protegir-me.
Jo vaig ser dolenta, Ton... per força vaig fer alguna
cosa malament... La padrina sempre m’ho deia, la padrina
tenia raó. Deia que si no era bona, que si no creia, vindria
el Marracu a menjar-me. No sé que vaig fer malament,
Ton... Porto una vida donant-li voltes.
La plata va convertir-se en or i quan va tornar a ser
plata l’ou va tocar terra. Era molt bonic, però tenia molta
por. Ton, tenia por!
A les hores va sortir, de la plata va sortir el marracu,
Ton, era negre i lluent i...
– Segur que voleu que continuï llegint... No sé si...
– Calla, collons! Vull dir, no callis... Llegeix! – va esperonar-lo en Carles.
...I tenia foc en lloc dels ulls, no tenia pèl, ni plomes,
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ni escates... El marracu és de fum, Ton, què ho entens? El
marracu és de fum!
L’Ernest va agafar un roc i va fer com si li fos a llançar,
però el marracu no es va espantar, se’ns apropava. L’Ernest va llançar-li el roc amb molta força, l’Ernest té uns
braços fortíssims i molt bonics. Aleshores el marracu va
fer un bot i va obrir la boca, va menjar-se el roc, tot eren
dents, tot eren ullals per tot arreu, ho entens, Ton? Fileres
i fileres d’ullals blancs i brillants...
L’Ernest no m’havia cridat mai, i va fer-ho, l’Ernest
sempre em tracta amb respecte, però va espitjar-me, va cridar-me que corregués... ‘corre! corre!’ No parava de dirme. Però no vaig córrer, Ton. No vaig poder.
L’Ernest va agafar un tironyo i va fer per enfrontar-si,
però el marracu va ser molt ràpid, Ton, aquell fum va venir sobre nostre en un sospir, l’Ernest tot just havia pujat
el braç per colpejar quan de sobte vaig sentir com alguna
cosa humida i calenta em feia tancar els ulls. En obrirlos, l’Ernest no tenia cap, el seu cos va caure endarrera, a
sobre meu, estava molt calent, mullat. Els seus ulls encara
van mirar-me des de dins la boca del marracu, el seu cap
es va xafar, va esmicolar-se com si fos una nou sota una
pedra. No ho entenc, Ton, si la padrina tenia raó, com és
que va menjar-se l’Ernest i no a mi? Explica-m’ho, Ton, si
us plau.
El seu cos ja no estava dur, jo l’estrenyia, li parlava,
el marracu ja no em feia por. L’odiava, volia matar-lo. Jo
era la dolenta, com podia haver-se equivocat el marracu?
Com? Vaig cridar, vaig cridar molt, vaig cridar amb l’ànima. El marracu no va tenir pietat, va arrencar-me l’Ernest
dels braços, vaig estirar-lo fort, però les seves urpes van
esparracar la carn de l’Ernest fins separar-lo de mí. El
marracu té moltes urpes Ton, moltes.
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Vaig maleir-lo, vaig maleir la seva mare, la seva ànima,
vaig colpejar i colpejar fins trencar-me els dits, el seu contacte em desfeia la pell, em desfeia la roba. I el marracu va
bramar, va obrir la seva boca i va bramar, vaig caure rodona
a terra, no era morta, he estat una vida pensant si aquell dia
vaig morir però tu, Ton, m’has fet veure que no vaig morir
del tot. El marracu va llepar-me, cremava. Va ensumar-me.
‘Ara em menjarà!’ Però no ho va fer. Ho entens, Ton? Va ensumar-me el ventre i em va deixar estar.
La plata va tornar-se or i el fum va córrer i desaparèixer.
L’or va volar i volar...
El Mansu estava de genolls, atordit, amb els ulls blancs de
terror, el que quedava del meu Ernest pesava molt, no vaig
poder pujar-lo a la mula, relliscava, sortia molt de fum dels
nostres cossos. El Mansu va aixecar-se, ni tan sols jo podria
pujar sobre seu. El Mansu marxava, on sóc? Padrina, què he
fet malament?
Vaig agafar la cua del Mansu i no la vaig deixar anar. No
l’he deixat anar fins avui, que escric aquestes cartes.
Vaig caminar darrere la bèstia de l’Ernest, però em fa
l’efecte que mai vaig arribar al poble. Encara hi és allà la
Pobla, Ton? He de tornar... He de parlar amb els nens!
Nens! Què em sentiu? Nens, nens, feu bondat... Feu bondat! O vindrà el Marracu... i se us menjarà!!!
– I... ja està...
– Hòstia puta, xaval! – va sentir-se des del darrere.
– D’on collons has tret això? Segur que no us ho esteu inventant tot per tal d’acollonir-nos? –va dir la Roser. – Sempre
esteu pensant a veure com la podeu liar parda...
En Ton va posar-se molt seriós, va tornar a plegar cuidadosament els papers i va guardar-los de nou a la butxaca.
– Poca broma – va dir en Ton. – Aquestes cartes son autèntiques... Eren del meu avi...
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Més o menys tots sabien alguna cosa de l’avi del Torreta o
al menys de com havia mort i de com de sonat va ser aleshores. Tots van callar i el silenci va fer-se mes llarg i incòmode
del que la situació podia permetre.
– Eh nois... – va trencar l’Antoni. – No sé que us ha semblat
a vosaltres... la història és... de por... diguéssim... Però no em
direu que us la creieu. Per l’amor de Déu! Ho va escriure una
dona que el mateix Ton diu que estava boja...
– L’Antoni té raó, ous que volen... ous d’or! Per favor – va
afegir la Maribel.
– Vale! D’acord. Deixem els ous a banda. – continuà en Ramon. – Però i tot lo dels gossos, què? Quina casualitat que una
descripció de fa quaranta anys sigui igual que una de fa tres
setmanes, no? O que a en Silveri ‘el cabrer’ li pelin les ovelles,
precisament al terme de la Pobla i de manera salvatge... Alguna cosa hi ha...!
– Aquesta dona i ...com ha dit? L’Ernest? – va preguntar en
Joan.
– Sí, Ernest – contestà la Neus.
– I l’Ernest, al marge de catxar tota la nit, segur que van
fotre’s un estofadet de bolets del riure i després les papallones
van ser avions... o ovnis, o el que ells volguessin...
– Tio, com et passes, ets un ordinari... Aquesta parella no
catxava... Està molt clar que sempre van fer l’amor... – va saltar la Maria.
– No és per res, Joan, però fa quaranta anys, vols dir que
sabien què era un ovni? – va dir en Carles.
– D’acord, tiquismiquis... doncs aquesta parella de postdoctorats en física i aeronàutica, després d’intercanviar fluids
variats per tots els orificis que van poder, amb molt amor això
sí, van adonar-se que per treure el fred fóra bona idea fumar-se
uns cigarrets amb substàncies estupefaents, la qual cosa els
va facilitar el contacte amb civilitzacions extra-terrestres en
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un lloc tan propici com la Pobla de Cérvoles, que, com tots
sabem, és on passen les vacances tots els àliens de la galàxia.
T’agrada més així?
– Ets ruc de collons...
– Eh! Tio... què has dit? – va dir en Miki.
– Que esteu carregats de rucades.
– No, lo altre!
– Que aquella dona, a part de sonada, devia ser drogoaddicta... – rematà en Joan.
– No... Què has dit dels àliens?
– Que vénen a passar les vacances al term...
No va acabar la frase. En sec, va ser com encendre un llumí
a la foscor: primer t’enlluerna però després t’ajuda a veure
on poses els peus. Tots van mirar-se, alguns perquè semblava
que havien arribat al mateix lloc i altres per saber a on havien
arribat els seu companys.
– Què? Què passa? – va preguntar en Jordi.
– Sí, què esteu pensant? – va afegir alguna noia.
En Miki va aixecar-se i va anar a buscar un cendrer per
apagar el Fortuna.
– Bé, no em crec el que estic pensant, però... Ja sabeu que,
de fet, sóc el més jove de la colla de paletes i per tant sóc el
matxaca que val per tot. Sempre em toca fer el que els altres
manen. Doncs, la darrera cosa que he fet ha sigut penjar deu
cartells de ‘Atenció – Gossos perillosos’. A casa de qui? De la
gent rarota que ha vingut a la caseta del Pi Ver.
– Vols dir que... no fotis! – va fer alguna noia.
– Sí, home...! Que siguin forasterots no vol dir que siguin
d’un altre món... Bé, el tros de tita d’en Jordi, potser sí... – va
dir en Ramon.
– Ha ha ha ha ha!
– Ostres, dos quarts d’una! La mare em pelarà! – va dir la
Maribel.
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– Això no pot quedar així! – insistí l’Ia.
– Demà als baldadors a les sis! – Digué en Jorim.
– És molt just! Penseu en els que anem a l’hort... – comentà
en Joan.
– Doncs a les set. Qui pugui anar abans, que hi vagi... hi ha
massa coses per parlar.
Va haver un assentiment general.
– Això, nois... Què us faria res acompanyar-nos a casa avui...?
La nit era esplèndida, la contaminació lumínica del poble
quedava suficientment lluny del Pi Ver com per que des del
jardí la visió dels estels fos un espectacle. Les consteŀlacions
es dibuixaven de manera perfecta. Antares de l’escorpí... la
Major... fins i tot Venus lliurava el seu reflex al bon observador. Una mica més avall, però, la cosa no era tan agradable.
– Bé, senyor Dabyrev. Expliqui’m això dels italians. Què
puc fer jo i què en trauré d’aquesta jugada? – expressà en Matías amb un somriure tens i forçat.
– Què directe, senyor Matías. Li explicaré. Els italians... els
italians... Som nosaltres.
– Què vol dir que sou vosaltres... Què...?
La cara d’en Matías va corvar-se amb perplexitat, les mans
se li van ajuntar de manera involuntària sobre els genolls. La
seva dona, que ja no entenia res, no deixava de mirar en Marcel
i estrenyia amb força els braços del sofà on estava asseguda...
– Sempre hem estat nosaltres. Any rere any hem comprat
les vostres existències d’oli. Un any érem els italians, us l’hem
comprat des de Marsella, fins i tot un cop vàrem fer-ho des
d’Amsterdam.
– Però...
– Matías, pobre Matías... Aquest any hagués estat com qualsevol altre. Però per desgràcia seva hem detectat que tindrem
problemes per fer-ho com sempre. Ens han descobert.
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– Para el carro, cap de cony. No acabo d’entendre el que
m’estàs explicant, però no m’agrada gens el to que està prenent l’assumpte. Què vol dir que heu comprat l’oli vosaltres...
sempre...? I què vol dir per la meva desgràcia? A mi no m’amenaça ningú!
– Jo no amenaço mai, senyor Matías... Només relato els
fets... – va dir en Nam Dabyrev incorporant-se una mica per
fer un glop d’una mena de refresc del color del ginger ale,
però molt més espès, que li havia portat en Marcel. – La meva
gent ha trigat segles en trobar l’oli perfecte. Vàrem començar
a Turquia, després Síria i Jordània. Allà tenen un oli magnífic, podríem haver-nos quedat allà, però van descobrir-nos i
vàrem fugir per la costa africana. A Tunísia quasi ens exterminen, i a més a més l’oli era molt àcid. Andalusia vàrem estar
bé però l’oli no era el millor i els teníem al darrere: varem
pujar fugint fins a les terres de Montblanc i allà, per fi i d’una
vegada per totes, vàrem desempallegar-nos dels nostres perseguidors. La casualitat va portar-nos a l’oest i vet aquí que
en una anàlisi rutinària, descobrirem que la vostra arbequina
ho té tot. És perfecte. En cicles de trenta-cinc o quaranta anys,
però perfecte...
– Matías, carinyo, tirem cap a casa, si us plau. T’ho demano...
‘Si la Rosa em diu carinyo és que te molta por’ va pensar en
Matías, que de sobte va reparar en la cara d’angoixa que tenia
la seva dona. Pàŀlida i quieta, tenia por de veritat.
– Sí, marxem d’aquí, aquesta gent ens ha perdut el respecte.
En Matías va fer el gest d’aixecar-se però el senyor Sog,
que restava de peus just darrere el sofà, va posar-li la mà a
l’espatlla i amb un petit gest va impedir que ni tant sols pogués
desenganxar el cul del seient.
– No marxarà, senyor Matías. No encara.
– Què...?
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En Matías va veure que s’estaven ficant en quelcom que els
superava. Hauria d’haver-li fet cas a la Cleo quan el va avisar.
Segur que aquesta gent era de la màfia. Va sentir com la sensació de perill s’apoderava de la seva ànima.
– No cal que m’expliqui res, vostè faci el que vulgui, nosaltres no li ho impedirem i no diré res a ningú, però el seu negoci
queda clarament fora del meu abast.
– Ja ha fet massa preguntes. Ha fet més trucades del compte
i el seu home de Borges a hores d’ara ja sabrà que no tenim cap
empresa a Croàcia...
– Això no m’importa, de debò... Vostè faci... El senyor Altafulla tampoc dirà res, hi pot comptar.
– No, no dirà res, d’això n’estic segur. – va dir en Nam
mentre feia un altre glop.
Va ser en deixar el got que la Rosa va adonar-se que en
realitat aquell ginger ale era oli: amb glaçons, sí, però oli en
definitiva. El seu nerviosisme va augmentar.
– No sé si ha estat per les trucades o si per haver parlat més
del compte, però el fet és que qui ens perseguia aleshores ens
ha trobat. Ara tenim pressa. El problema és que encara queden
més de tres mesos per la recollida de les olives. Necessito que
m’ajudi amb els meus enemics.
– Francament, senyor Dabyrev, no sé com podria...
– Ja li explicaré... Fem una passejada...
En Matías, la Rosa i el senyor Dabyrev van aixecar-se i van
començar a caminar en direcció al tancat de fusta on el senyor
God havia estat plantat tota la nit. El senyor Sog caminava
només una passa enrere. La Rosa va agafar-se del braç d’en
Matias d’una manera que l’alcalde ja no recordava.
– Miri, Dabyrev, cregui’m... Penso que jo no el puc ajudar
i... cregui’m, jo...
– Oh i tant, segurament al final serà una qüestió de xifres,
val més tenir-lo del meu costat.
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– No l’entenc...
– No cal, demà ho tindrà molt més clar. Permeti’m que
els ensenyi una cosa que els encantarà. Després podran
marxar.
En pocs segons van ser davant la porta del cobert de fusta.
– Senyor God...
Aquest va obrir la porta del tancat de bat a bat i l’alcalde i la
seva dona van quedar-se bocabadats amb el que van veure. Un
cop la porta va lliscar en tota la seva amplada va deixar veure
una superfície llisa i lluent que ocupava tot l’espai de la llum
de l’entrada i continuava fins els marges de les parets.
– Què...
– Matías, si us plau...
– És plata...?
– No, no ho és, de fet és un aliatge de platí, or i un parell
més de metalls que vosaltres no coneixeu...
– Senyor Dabyrev... de debò, nosaltres no direm res, els
seus pagaments ens semblen correctes, fins i tot si ho vol podem renegociar, li deixo les naus de franc... jo...
El Senyor Sog va passar davant i es va aturar just al davant de la llisa superfície platejada. Va estirar un braç i tot el
conjunt va començar a vibrar lleugerament, la part central va
semblar que es movia, Matías va veure com una mena de taca
d’or fluid es desplaçava per la paret, just davant del senyor
Sog, igual que quan una gota de vinagre cau sobre l’oli en una
amanida. La parella feia estona que no sentia altra cosa que
una mena de suor fred i unes ganes irresistibles d’arrencar a
córrer. La taca va fer-se estable i va quedar definitivament de
color daurat. La parella de cervianencs restava parada a menys
de dos metres. La Rosa agafava molt fort en Matias.
– Matías... tinc molta por... Si us plau...
– No ens farà res, diu que ens necessita – va dir-li en veu
baixa.
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El senyor Sog va fer-se a un costat mentre la part daurada semblava fer-se transparent. Unes flametes vermelles van
fer pampallugues a l’altre costat, es movien. Unes ombres que
sostenien flames (primer dues, després quatre, sis, vuit...) van
travessar la paret.
La Rosa no ho va resistir més: va deixar-se anar del braç
d’en Matías, va arrencar a córrer i, amb la poca estabilitat que
li donaven les sabates de mig taló que duia, va dirigir-se en
direcció al bancal d’ametllers. El cotxe era rere la tanca.
Un parell d’ombres van sortir disparades en la mateixa direcció. Encara i l’enorme velocitat a en Matías va semblar-li
que tot succeïa en càmera lenta. Els pèls de tot el cos se li van
eriçar. Eren unes bèsties enormes. El cap era desproporcionat,
els ulls eren vermells amb la nineta groga i brillant. Semblava, tanmateix, una flama de foc: el seu pèl era similar al d’un
núvol de cotó fluix amb una multitud de fils fins i desendreçats per sobre d’una tupida maranya de pèls molt més gruixuts
(que si haguessin estat verds semblarien herba sense tallar). A
cadascuna de las sis potes unes urpes negres i llargues com ganivets treien petites espurnes de la roca quan hi feien contacte.
Clarament el so era de xoc de metall amb pedra.
En Matías va entrar en estat de xoc. Quan la primera fera
va atrapar la Rosa la dona només havia pogut fer uns quinze o
vint metres. De lluny semblaven boles de fum. La bèstia la va
atrapar pel braç, sense esforç, aixecant una mica el cap. En tancar la boca l’extremitat va desaparèixer, literalment. Una font
vermella la va substituir. L’inèrcia va fer que el cos de la Rosa
girés sobre ell mateix. En aquell instant la segona bèstia va voler
aturar-la amb les potes, igual que quan les lleones atrapen una
pobre gasela. Però en aquest cas ni la roba ni la pell ni la carn
de la dona van oferir la mateixa resistència que la que brindaria
l’herbívor africà. Les urpes la van travessar com si fos de mantega, les costelles van cedir i la majoria d’òrgans van escam283

par-se abans de que el cos toqués a terra. Per sort per la Rosa
l’agonia va durar un parell de segons.
El Senyor Dabyrev semblava molt enfadat.
– No! No! Porta-la, ara!
Les feres van parar en sec. La més gran va agafar les restes
de la Rosa pel cap i les va arrossegar fins els peus del seu amo.
En Matías continuava tremolant, els ulls oberts i ressecs. La
respiració tallada i sense control va fer que hiperoxigenés. Tot
li semblava com un somni. Les altres dos “coses” l’oloraven
i li feien llepadetes per la roba. Quan obrien la boca una olor
dolça a regalèssia ho impregnava tot, les dents feien fileres fins
a mig paladar, com passa en algunes espècies de taurons...
– Sog! Això no calia! Mira quin desastre!
– Ho sento, senyor...
– La podràs reconstruir?
– Segurament, el sistema nerviós central sembla intacte –
va fer en Sog mentre observava les restes de la Rosa.
El senyor God aguantava a en Matias pels colzes. D’altra
manera estaria estés al terra, les cames ja no li aguantaven
més. Va vomitar tot el sopar en una arcada interminable que el
va deixar sense el poc alè que li quedava.
– Bah! Quin fàstic d’èssers... – va dir el senyor Dabyrev.
– Fan pudor per dins i per fora. Porta’ls al mòdul i fem via,
necessito descansar.
En Nam Dabyrev va acostar-se fins a un pam de la cara
d’em Matías.
– Pobre Matías... Tenia vostè raó, no calia que li expliqués
res, però tenia ganes de divertir-me una estona. Tranquil, demà
tot li semblarà diferent...
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LES BORGES BLANQUES
Tapant forats.
En Marcel va aparcar el cotxe a les afores de la ciutat de
Les Borges Blanques, al costat de la cooperativa de Sant Isidre. En Silveri va baixar i tots dos van anar decidits cap al
bar del Terrall. El senyor Altafulla els esperava amb un vichy
sobre la taula i la premsa a les mans.
– Bon dia, senyor Altafulla – va dir en Marcel.
– Bon dia nois. Silveri, ja ho tens tot arreglat. Una part seran
dels Bigordà i els altres els porten de Mollerussa. Dos camions
i poques preguntes. Tu els has dit res als amos de Cervià?
– No, tal i com va dir-me en Matías, els amos del bestiar no
en saben res.
– Perfecte, només cal que pensis on han de deixar-te els
animals per tal de que tot sigui el més discret possible.
–Ja ho tinc decidit. Que pugin per Castelldans i trenquin per
la pista del dipòsit, quan arribin al mas d’en Tost que descarreguin. Els estaré esperant allà. Els he de donar res?
– No, està tot pagat. Aquest matí, en Matías m’ha ordenat fer una retirada important de capital per complir tots els
pagaments que calguin fins a final d’any. Necessiteu efectiu,
vosaltres?
El senyor Altafulla va deixar un parell de sobres a la taula i
els dos homes van guardar-los amb indiferència.
– Son unes cent mil pessetes, feu el que calgui però amb
seny, en Dabyrev no permet errades.
– D’acord, no pateixi.
285

– Torneu a Cervià?
– Anem primer a Lleida. El rellotge del poble avança sis
minuts, trenta segons i quaranta-cinc centèssimes, he pensat
en comprar uns recanvis de molla. Si tinc una estoneta aquest
cap de setmana el desmuntaré sencer i l’arreglaré – va explicar
en Marcel.
– Potser no són les molles... – va saltar en Silveri. – Has
pensat que no sigui la compensació dels pesos o el mecanisme
de corda? Si vols t’acompanyo i et dono un cop de mà.
– Potser tens raó. Sí, gràcies, quedem dissabte i ens ho mirem plegats.
La parella de cervianencs va aixecar-se i van deixar el senyor Jaume Altafulla amb la seva lectura.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
La reunió dels baldadors.
Per a sorpresa de mig poble aquella tarda les campanes de
les hores havien deixat de tocar. ‘Estaran arreglant el rellotge’,
es deien els uns als altres. Si hagués funcionat correctament ja
faria una estona que haguessin sonat les dues campanades de
dos quarts de set.
Les motos grogues, aparcades al costat de la torre del transformador de l’electra, al petit parc dels baldadors, deixaven
clar el punt de reunió. Ja hi eren quasi tots. Només la Rodi,
com acostumava a passar, feia tard.
La noia suïssa en aquell mateix moment entrava al poble
després de superar la costa de la granja dels de l’Escoda. El
Pinyol corria al costat del Vespino i just quan prenien la corva
del sindicat per entrar al carrer Clavé va afluixar la marxa i,
sense més, va girar pel carrer de l’Albi en lloc de tirar recte.
– Pinyol, on vas? Què fas?
El gos va aturar-se un segon per mirar la Rodi i tot seguit
va continuar, ara caminant, carrer de l’Albi avall. La nena va
entendre que el seu fidel guardià havia triat aquell camí per alguna cosa que ella no percebia. El Pinyol va alentir encara més
la marxa i la Rodi va decidir baixar del Vespino. Van caminar
fins entrar a la plaça i un cop a les escales de l’església el gos
va aturar-se. Pujà graó a graó fins la porta que, a diferència del
que hauria d’haver estat a aquelles hores, no era tancada. La
Rodi plantà el cavallet i també va pujar.
– Què tens, Pinyol? Què ensumes?
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De sobte el llom de l’animal va eriçar-se i el poc blanc que
se li veia dels ulls va tornar-se vermell com el foc. La Rodi va
inquietar-se una mica i s’incorporà de cop, deixant d’acaronar
el costat del gos.
– Tranquil, Pinyol, espera! Baixem a la moto, va!
L’animal no va fer-li cas: no treia la vista de la porta entreoberta.
La Rodi sabia perfectament que aquell comportament només podia respondre a una amenaça imminent. No podia comunicar -se amb el seu “pare”, allà hi havia masses ulls, la
gent anava amunt i avall. Eren quasi les set i molts homes
pujaven a fer la partideta de botifarra al Mestret o al Clavé, era
l’hora. Els dubtes la retenien immòbil a mitja escala. De sobte
van sonar els tres quarts. Allò la va fer reaccionar.
– Mira! Ja funciona! – va fer sonorament el de cal Sastre
mentre xerrava amb un veí a la porta de la seva botiga.
La Rodi va decidir imposar-se.
– Pinyol! Aquí! Ara!
L’enorme bèstia va girar el cap. El seu ensinistrament no li
permetia rebutjar una ordre amb la paraula “ara”, de fet només
existia una situació on podria fer-ho: que la vida de qualsevol
dels seus amos estigués en perill. El gos no es va moure.
La Rodiló va passar d’inquieta a espantada. Va córrer al
Vespino i, sense importar-li gens què podria pensar la gent, va
prémer el botó ocult del seu comunicador.
– Senyor? Senyor?
– Sí? – va ressonar el comptaquilòmetres.
– Ha de venir al poble, ara! Punt església, senyal del Pinyol
sense cap dubte. Han entrat al poble...!
– Immediatament, tallo...
Per sort, ningú no parà la més mínima atenció al fet de que
una nena parlés amb el seu Vespino. Per definició el jovent
d’avui en dia para mig sonat... no calia fer-los gaire cas.
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Una conversa llunyana que provenia de l’interior de la casa
santa va fer que la Rodiló reaccionés ràpidament. Del petit departament que la moto tenia sota el seient va treure un parell de
claus fixes i amb molta agilitat va encaixar-les amb la clau de
bugia. Era evident que no era el primer cop que ho feia. En un
parell de segons va quedar-li muntat un petit artefacte metàŀlic que li encaixava perfectament al palmell de la mà deixant
sortir, entre els dits tancats en puny, l’extrem del tub de la clau
gran. El forat hexagonal de l’extrem va començar a resplendir
amb paŀlidesa un cop l’acoblament va ser total.
– Quina sort que hagis pensat en rectificar l’eix dels dents
laterals, Silveri, has estat molt encertat.
– Gràcies, Marcel, però estic segur que ha sigut el teu calibratge el que ha permès que la sincronització sigui quasi perfecta. Em jugo un pèsol a que no caldrà retocar-lo en anys...
– Bah! No ha estat res, qualsevol pot fer-ho, la clau era tenir
en compte la derivada de l’eclíptica per calc...
Els homes van aturar la seva conversa en sec en posar un
peu fora de l’església. El Pinyol va plantar-se davant d’ells. El
gos no els bordava exactament, més aviat feia com una mena
de remor gutural i els clavava amb els ulls encesos en foc.
Romania molt quiet.
Quan en Silveri i en Marcel van ser del tot fora van aferrar
fortament els sacs de lona on, en teoria, podria semblar que
duien eines. No van dir res. L’agutzil no deixava de mirar el
gos i en Silveri a la nena. Molt a poc a poc van començar a
baixar les escales en direcció al Renault 6 aparcat al costat
de cal Manresa, escassament a tres o quatre metres del darrer
esglaó.
El Pinyol baixava al mateix ritme, sense deixar de mirar-los.
– Quiet, Pinyol! Quiet!
Aquest cop el gos sí que va fer cas. La Rodi va acostar-se
un parell de passes.
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– Pesen molt aquests sacs... què hi porteu? – Va dir molt
seriosa.
Els homes no van contestar i continuaren baixant sense deixar de mirar-los.
– Per què no en deixeu un aquí? – Va insistir mentre tensava els dits de la mà que sostenia l’estri estrany. Tenia el braç
totalment estirat al costat de la cuixa, per tant només el parell
d’homes podien veure el que presumien com un perill. El blau
esmorteït del forat de la clau de bugies va transformar-se en un
blau intens, en un blau safir. No va obtenir cap resposta.
– El que porten aquests homes no és assumpte teu, viatgera.
– va ressonar una veu just al seu darrere.
La Rodiló va girar-se en direcció a la veu que sortia de la
porta de l’església. Es tractava del mossèn Robert qui, mantenint un rictus fred i sec, va tancar la gruixuda porta del temple
des de dins. El Pinyol movia el cap d’un lloc a l’altre com qui
no sap què triar. La noia va retrocedir cap a la seva moto, tot
tornant a parar atenció en els dos homes que sense badar boca
ja havien entrat al cotxe i maniobraven per tirar carrer del riu
avall. En aquell precís instant en Pette aturava el citröen familiar al costat del vespino de la seva filla. La Rodiló va saltar
cap a la finestra del conductor.
– Tres titelles induïts, un dins l’església i els altres dos van
en el Renault sis.
– Merda! – va dir en Pette. – Saben que som aquí, estan
reclutant. No defugiran l’enfrontament!
– La gent del poble està en perill!
– No fins que tinguin l’oli. Està clar que van a per totes. Han
fet les anàlisis i saben que aquest any hi haurà la millor collita.
– Però...
– Volen donar un cop final, son tan menyspreables que no
els importarà fer-se veure... I si fan això és perquè volen fer el
darrer viatge.
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– Els hem d’aturar abans acabi l’estiu... Ja parlarem! Segueix el cotxe...! Què faig amb la meva colla?
– Confia-hi, no tens alternativa, millor amb nosaltres que
amb ells... Para compte.
El cotxe metaŀlitzat va arrencar carrer avall per tal d’atrapar
el vehicle de l’agutzil. El Pinyol continuava quiet, tot plantat
davant la porta tancada de l’església.
– Pinyol, anem! – Va fer la Rodiló mentre guardava “les
eines” al departament corresponent. El gos va trotar fins al
seu costat mirant de reüll aquella porta tancada. – Anem als
baldadors... vés!
La dona de l’alcalde, la Rosa, estava radiant. Duia un vestidet senzill de color blau. Havia preparat un parell de cafeteres
i les estava transvasant a la seva millor porcellana quan en
Matias va arribar a la cuina.
– Hola, amor meu!
– Hola, carinyo... – va fer mentre el seu marit s’acostava
per darrere i li donava un petonet a l’espatlla.
– Que han arribat els convidats? – va preguntar la Rosa.
– Sí, ja hi són tots. El secretari de la cooperativa, el jutge i
els de les cases grans. Tots.
– I les seves dones, no?
– Si, és clar, és clar...
– Molt bé, doncs baixa el cafè i les neules, que ara mateix
vinc amb els dolços.
En Matias va agafar la safata i abans de sortir va estirar el
coll perquè la Rosa li donés un petonet als llavis.
El seu fill, en Jaume, va observar tota l’escena des de la
porta del passadís. No s’ho podia creure.
– Però... Què teniu? Què passa? Vareu tenir nit de reconciliació ahir, o què?
– Hola, fill! – va fer en Matías mentre dibuixava un somriu291

re mecànic. Va passar pel seu costat fent veure que li costaba
mantenir l’equilibri amb la safata a les mans.
– Hola, petitó! – va fer sa mare amb una expressió d’anunci
de pasta de dents.
– Petitó...?
– Vine, vine... Que has berenat?
– No. Mare, ja fa molts anys que no bereno.
– Doncs mira, precisament ahir vàrem portar uns bombons
deliciosos i en tens un reservat. Obre la nevera... Porta’m la
safata sencera, que he de baixar-la pels convidats.
– Sí, ja els he vist arribar... què foten tots aquests aquí?
– Doncs vénen a berenar, fill.
– Ja... Quina en porta de cap el pare?
– Ton pare? Res... Acosta’m els dolços, fes el favor. Al
prestatge del mig.
En Jaume va obrir la nevera General Electric, darrer model,
que en Matías havia comprat l’estiu passat. Va quedar-se força
sorprès: tot el refrigerador era ple de safates de pastisseria embolicades amb paper de ceba.
– Hòstia! Que feu una festa?
– No, no... Però el teu pare ha convidat a berenar a força
gent del poble aquest cap de setmana. Uns ara, altres per la nit
a fer una copa i demà uns quants més... Porta’m la petita. La
del mig.
En Jaume la va posar sobre el marbre del costat de l’aigüera.
– Collons! Sí que pesen, aquests bombons...
– Estan plens del tot... Quina idea, no? Tenen forma d’ou i
el farciment és una sorpresa. – li explicà la Rosa mentre treia el
paper.
La safata contenia uns deu ous de poc més de cinc centímetres, color del xocolata negre i unes filigranes vermelles totes
diferentes a cada unitat. Estaven delicadament posats sobre
uns papers de magdalena daurats.
292

– Té, aquest és el teu – li va dir la Rosa mentre triava el que
tenia els dibuixos més grans.
– Caram, no havia vist mai una cosa igual. D’on els has
tret?
– De fora.
– De fora...?
En Jaume va agafar l’ou de xocolata i el va olorar profundament.
– Regalèssia...? Fa olor de regalèssia! I està calent... Però si
estava a la nevera...
– Potser t’ha tocat un farcit de regalèssia, qui sap...? Has de
mossegar la punta i xuclar...
El fill dels Monjo va treure el paper d’or i sense gaires miraments va mossegar la part més prima de l’ou.
– Mel?! Aquesta xocolata té gust a mel...?! – va dir mentre
mastegava amb curiositat.
D’una manera instintiva va intentar veure el contingut del
bombó. Però al seva mare el va aturar i el va convèncer de que
no ho fes. La gràcia era descobrir quin era el farcit, quin gust
tenia.
– D’acord, d’acord... de moment... mel i regalèssia, i el farciment... mmm... – va començar a xuclar.
En Jaume feia moviments amb el braç per fer sortir la substància enganxifosa que començava a caure de l’interior. Per tal
de facilitar-ho en Jaume va treure la llengua. A la segona llepada va notar una forta punxada a la punta, la qual cosa va fer
que de manera automàtica la replegués cap a l’interior per protegir-la. Enganxada a la punta també va entrar-li dins la boca
una mena de cent peus transparent i gelatinós amb una infinitat
de tentacles llefiscosos. En Jaume va quedar petrificat, els ulls
en blanc i les mans absolutament agarrotades i en tensió. No
podia moure cap múscul. El paràsit, en tenir-lo paralitzat amb
el seu verí, va començar el seu periple per tal d’arribar a con293

nectar amb el sistema nerviós central. Primer va començar a
sortir-li sang per boca i nas. En uns instants van aparèixer pels
orificis nassals un parell de tentacles barrejats amb mocs i una
mena de gelatina ambarina. El nas va començar a inflar-se i
l’envà cruixia dolorosament a mida que el cuc ascendia buscant el nervi òptic. Algun tentacle va sortir pel lacrimal, fent
que els capiŀlars dels ulls rebentessin, donant al pobre Jaume
l’aspecte d’un sant mortificat.
Mentre tot això succeïa la Rosa continuava preparant la resta de dolços sobre una safata de plata i, al costat, una altra amb
tot de tovallons acuradament enrotllats i apilats per formar una
bonica piràmide de paper. Entre llavis la Rosa taralejava “Somewhere over the rainbow”, la versió de la Judi Garland.
En Jaume va tornar en sí.
– Ostres! Quin bombó més bo. No havia tastat mai res
igual... – va dir mentre continuava menjat la closca d’ou xafada d’entre les restes que li quedaven a les mans. Sang, mocs
i les babes del centpeus li omplien tota la cara i li relliscaven
coll avall tacant-li tota la roba.
– Ja t’ho havia dit. Vés a rentar-te una mica. Baixa al pati i
queda’t a la porta del camí. No ha de sortir ningú fins que acabi
el berenar. Ho has entés?
– Perfectament. Tens les claus de l’armari de les escopetes
del pare?
– És obert.
La Rodiló pujà pel carrer de Les Borges a tota velocitat.
Eren més de les set. Ja hi era tothom: uns darrere el transformador i altres a la pedra gran de la pujada del cementiri.
Aquella pedra era un banc natural perfecte i la paret del corral
que hi havien fet a sobre un respatller força adient.
– Rodi! Rodi! Vine aquí, aquí! – va cridar en Ramon del
Canyetes.
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La noia va aturar la moto i va fer un recompte ràpid de les
persones que havien vingut, abans de fer cas al Ramon.
– Hola, Ramon, què passa?
– Mira què ens ha explicat en Ton... Ahir no hi va caure,
però aquest matí ha recordat que... bé... No se com explicar-ho.
Allò d’or i plata i del metall lluent que explicava la carta de la
boja... Ja saps, no?
– Sí, digues...
– En Ton, fa uns dies, va veure una paret platejada sense
portes dins les naus que son pare ha fet al terme de la Pobla!
Dins d’una nau! Una paret de metall que no passa per la porta...
En Ton anava fent que sí amb el cap.
– A uns tres kilòmetres de la Pobla...– va afegir, sense deixar
d’assentir.
‘Els contenidors!’ va pensar la Rodiló mentre posava cara
de sorpresa. ‘I si ja estan fets? Com és que no els hem detectat? Com ho han fet?’ El seu cervell no podia deixar de donar
voltes: tot es precipitava. No va adonar-se que els seus amics
van quedar xocats davant seva expressió corporal no controlada i ara tots estaven més pendents de la noia que de les seves
pròpies converses.
– Rodi...! Rodi! – va dir l’Antoni amb força.
Aquesta va aixecar el cap i va veure clarament que tots anticipaven que alguna cosa no encaixava. Era massa clar que ella
tenia informació que ells no tenien.
– Eh... eh. Nois... jo...
– Què passa, Rodi? Què tens? – va dir en Jorim acostant-se
a ella per agafar-la per la cintura.
– Res, res... Mireu, nois... Us he de dir una cosa... I no sé
com començar... Potser serà millor que primer us expliqui una
història. Vosaltres sabeu quin és el valor més gran d’aquesta
terra, del vostre poble, no?
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– Les orelletes que fa la meva padrina per festa major! – va
dir en Ramon.
– Hahahah.
La Rodiló no va riure.
– Calleu, carallots! Segueix, Rodi... si us plau – va dir en
Jorim, molt seriós.
– Tot va començar fa molt i molts anys... segles. L’home
va començar a utilitzar l’oli per al seu benefici molt abans de
saber com cultivar-lo correctament. Van ser els fenicis i més
tard els grecs els que van aconseguir dominar-lo i creuar les
espècies per aconseguir un fruit bo, rendible i ple de qualitats
per a molts usos...
– No fotis que ara ens donaràs una classe d’història... – va
dir la Roser
– Roser, si us plau! – tallà una altra vegada en Jorim.
– Miraré de resumir el que no sigui important... Perdoneu-me...
»Els qui de veritat van treure l’entrellat varen ser els romans. L’imperi i la seva expansió va portar que el millor de
cada lloc pogués centralitzar-se... L’oli era la pau i la prosperitat de cada regió on podia cultivar-se. Les diferents cultures
que l’acceptaven deixaven de ser nòmades per instal·lar-se definitivament en el territori on podien plantar oliverers. Penseu:
quin és el símbol de la pau...? Però bé, el que ens interessa
comença amb els bizantins... En expandir-se a Síria van poder
portar els coneixements de Creta i dels grecs i aplicant-los a
les espècies que allà tenien en va resultar un producte d’una
qualitat extraordinària i molt preada a tot l’imperi... Quelcom
semblant va passar a la península ibèrica, però amb altres varietats...
»Va ser aleshores quan uns “forasters”, que estaven de pas,
van adonar-se de què era i quines eren les qualitats autèntiques
d’aquell líquid daurat. Aquets forasters eren molt poderosos i
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no gaire bona gent, així que no van dubtar en prendre tot allò
que varen voler. Van fer força destrosses i va morir molta gent.
A l’història escrita va reflectir-se com atacs de bàrbars i fins i
tot molts d’aquests fets van explicar-se com mites o llegendes.
Aquests fets varen anar repetint-se durant molt de temps, de
vegades passaven anys, dècades. Però la sort va fer que uns
altres forasters apareguessin a Alep, a Síria, i en adonar-se de
les malifetes que feien aquells estrangers, decidiren ajudar als
camperols a repel·lir aquells atacs, atrapant als dolents i fentlos fora d’una vegada per totes. No va ser fàcil, doncs mai
sabien on o quan es produiria el següent atac. Finalment van
decidir instal·lar-se definitivament als llocs on l’oli era superior, doncs sospitaven que aquells lladregots volien sempre el
millor del millor. Per desgràcia mai no podien enxampar-los:
quan uns arribaven els altres havien marxat. Quan semblava
que ja els tenien, aconseguien escapar-se.
A aquelles alçades tots els nois estaven enganxats a la història. Cap d’ells no entenia el sentit de tot plegat ni el perquè
la Rodi els tenia que explicar allò, però com acostuma a passar
quan expliques un conte, serà interessant sempre que hi posis
una mica de misteri. I si pot haver una mica de sang i fetge,
molt millor.
–Finalment, i després de més de tres cents anys, els bons
estrangers van aconseguir enfrontar-s’hi. Els van trobar amagats a la riba del mar Mort. Era tant evident que no hi havien pensat. No els esperaven, però aquella gent tenia animals
guardians ensinistrats per vigilar i protegir-los. La lluita va ser
ferotge, molts van morir tant en un costat com en l’altre i cap
el...
– Espera, espera! – va tallar en Ton. – Eren molts o què? I
què vols dir que van trigar tres-cents anys en trobar-los?
– Sí, eren uns quants, sí, potser un centenar. I sí, ja us he dit
que, per tal d’ajudar, els bons van decidir instal·lar-se i con297

viure entre la gent afectada com si fossin un més d’ells. Si et
sembla continuo...
»La lluita va durar poc més d’un dia i els lladres d’oli, els
pocs que varen quedar, en veure’s encerclats, van fugir cap
a la mar sacrificant la major part dels seus soldats i bèsties
per contenir els atacants. No van aconseguir-ho. El més valent
dels perseguidors, en Giorgios i el seu escamot, va atrapar-los
a Lod, prop de la costa de l’actual Israel, i va enfrontar-s’hi.
Ells eren una vintena i encara tenien un parell de bèsties guardianes i en canvi nosaltres només érem quatre i no teníem cap
animal. Va ser molt desigual. Vàrem acabar amb cinc en el primer combat, no va haver-hi cap problema, érem professionals.
Però mentre ens atacava un segon grup, el seu cabdill i la seva
guàrdia personal van aconseguir fer un salt...
– Olianne, la dreta! Per sobre del turó!
– Ho he vist! Els tinc, senyor!
– Pette? Em reps? Respon!
– Sí, Giorgios. Sóc a la teva esquerra, quadrant 4.15. Tinc
un parell de blacks a sobre, si em moc sóc mort.
– Rodiló, pots fer res al respecte?
– Sí, senyor, però... és que... detecto moviment de salt! Si canvio de lloc no podré interferir en l’enlairament, fugiran! Senyor?!
– Jo puc quedar-me quietet... Rodiló, no et moguis...
– Ni parlar-ne! No perdré a ningú més! Rodiló, copia la direcció estimada de salt i deixa-ho córrer. Cobreix a en Pette...
Els tornarem a trobar.
Les llums de fase del desintegrador de l’Olianne van delatar
la seva posició. Dos centelleigs. Dos blacks menys. En Pette,
en canvi, continuava atrapat. No estava en la visual de ningú,
el seu camuflatge era perfecte, però tenia l’enemic tan a prop
que qualsevol moviment el delataria i a més la seva posició
l’impedia apuntar amb la seva arma curta al parell de soldats
black que romanien a pocs centímetres sobre la roca on ell era.
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En Giorgios va començar a córrer en direcció a l’amagatall
d’en Pette. Si la Rodiló quedava al descobert en el seu afany
de protegir al seu oficial de camp els podria perdre a tots dos.
Era millor assegurar una doble cobertura. Per la seva banda
l’Olianne va abandonar la seva posició per buscar una nova
talaia on poder detectar qualsevol altre moviment enemic. Va
descendir uns metres per un pedregam on els nombrosos rocs
deslliurats de la terra per anys i anys de pluges sobtades no
l’ajudaven gaire a mantenir l’equilibri. Va girar a l’est i un
cop va aturar-se per controlar la posició dels seus companys,
gràcies als seus binoculars, va quedar-se glaçada. La Rodiló
corria pel congost que donava accés al turó on era en Pette.
En Giorgios feia el mateix des del nord, però en la seva cursa
desesperada per arribar a temps de protegir la seva gent no
era gens conscient de que a pocs metres, a la seva esquena,
una de les enormes feres guardianes dels blacks estava a punt
d’atrapar-lo.
– Comandant! Alerta! La bèstia!
– Què...?
– Per darrera...!
El primer impacte va estabornir-lo. Com sempre aquelles
feres intentaven desmembrar les seves víctimes en el primer
atac. Si l’objectiu no moria segur que les seves capacitats minvarien el suficient com per assegurar la victòria. Per sort, l’Olianne havia fet una feina extraordinària camuflant els escuts de
protecció en els seus vestits de centurions romans. La forta
queixalada no va esquinçar la carn, però la pressió si que li va
esmicolar l’húmer i li va dislocar l’espatlla. Amb prou feines
va poder posar-se de genolls. El dolor no el deixava pensar
amb claredat. Va agafar-se el braç trinxat amb la mà bona i
el va prémer fort contra el cos. La llança, on tenia instal·lat el
desintegrador, estava fora del seu abast. Només tenia el gladius reglamentari que tot oficial centurió duia a la cintura. Va
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intentar treure’l, però en deixar anar el canell per on es subjectava el braç el dolor quasi el fa perdre la consciència. L’animal
gaudia amb el seu assetjament. L’atac final era imminent. Les
sis potes d’aquell sac d’ullals esmolats van tensar-se per saltar.
Just quan ho feia, un centelleig, dos centelleigs, tres centelleigs, una fera menys. En Pette i la Rodi romanien a uns deu
metres sense deixar d’apuntar l’animal fregit que poc a poc
anava desintegrant-se. El comunicador va sonar.
– Bona feina nois...
– Gràcies, Olianne, hem arribat pels pèls, si no és per les
teves indicacions...
– Com està en Giorgios?
– Mig desmaiat. Senyor? Giorgios?
– Els... blacks... no puc arribar...
– No pateixis, Giorgios... Són història...
– Olianne?
– Sí, Rodiló.
– Ens retirem. El comandant està mal ferit, tornem a Bitínia. Eh... has vist el salt?
– Em temo que sí.
– Egipte?
– Segurament...
– L’estada en aquesta terra havia complert molt més del
que les ordres dels nostres superiors obligaven. El comandament central va ordenar-nos tornar. Semblava que en la nostra absència les coses havien canviat molt al lloc d’on venim.
Les lleis, els objectius globals, tot plegat. En Giorgios, però,
un cop recuperat, va negar-se a tornar a casa sense atrapar
els lladres que havien fugit. Era evident que el caràcter dels
humans havia acabat per influir-nos a tots. A cap de nosaltres
ens va semblar malament aquella decisió, tot i que implicava
no poder saltar a casa fins a saber quan. Només uns pocs anys
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enrere sota cap circumstància se’ns hagués passat pel cap desobeir una ordre.
»Decidirem continuar la persecució. Totes les nostres coses i
els pocs estris que vàrem poder recuperar van encabir-se en un
vaixell grec. El capità no va fer preguntes ni els seus dos mariners tampoc. Vàrem arribar a Alexandria, allà les persecucions i
els enfrontaments varen repetir-se eternament, entrant a Tunísia
o Algèria, o aprofundint Nil amunt. Va passar molt de temps. Els
nostres fracassos significaven morts i patiments pels humans.
En Giorgios estava obsessionat, mai va voler admetre la derrota.
El comandament central va tornar a donar-nos operativitat i carta blanca en les decisions, tenint en compte que només podíem
contactar cada quatre dècades i que no sempre les condicions
eren favorables perquè poguessin enviar-nos nou material. Vàrem patir molts períodes sense els aparells que ens podien permetre localitzar l’enemic. Per no parlar de les municions i dels
recanvis per les nostres armes. Els nostres governants van decretar que l’ús de la violència extrema no era acceptable en cap
cas i per tant l’ús d’armes no estava permès en cap dels sistemes
de la federació planetària. Totes les armes de la galàxia havien estat destruïdes. Per sort en Giorgios no pensava el mateix.
L’Olianne, com a bona enginyera, va poder improvisar alguna
que altra eina que feia els efectes si mai teníem un enfrontament
directe. El nostre periple va continuar amb l’entrada de la gent
de l’emir Arm Ibn al-As i la destrucció d’Alexandria. Vàrem
marxar d’Egipte a corre-cuita. Vam suposar que els blacks també havien fugit, a més a més feia un parell de segles que no detectàvem cap salt i des de casa ens deien que cap transport havia
entrat en el sistema solar durant aquell mateix temps.
Això volia dir que en tot aquest temps aquella mala gent no
havia trobat el que buscava i que no els quedaven gaires llocs
on saltar. Al menys la nostra feina de persecució havia servit per
alguna cosa.
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Vàrem continuar per terra fins a Tànger i camuflats amb la
gent de Tariq Ibn Ziad vàrem entrar a la península Ibèrica. A
Còrdova, o Qurtuba com li deien ells, els vàrem trobar. Cara
a cara. Mai els havíem tingut tant aprop i mai vàrem tenir tant
clar que no tindríem una oportunitat tan bona per acabar amb
ells, al menys de moment. Havien canviat totalment la seva
estratègia, ja no els calia robar furtivament: era millor fer-ho
legalment. Havien aconseguit fer-se amb càrrecs de poder dins
l’administració dels regnes de taifa fent-se passar per assessors otomans o jueus. No podíem tocar-los, no sense quedar
totalment al descobert... Creieu-me que vàrem estar a punt de
descobrir-nos tots...
– Hola, Çok Kötü... Preparat per morir?
– Oh! Giorgios... o hauria de dir-te Jorge? Ara que estem
per aquí... No, no estic preparat, ni penso estar-ho. I tu? Puc
fer-te matar quan vulgui...
La situació no era gaire propícia per en Jorge. Dins el palau del xeic aquell black disfressat era una autoritat. Els dos
homes que acompanyaven en Çok Kötü en aquella sala van
girar-se tot i estar prou lluny com per haver sentit l’amenaça
d’en Jorge. Van incorporar-se immediatament.
– Abans de que em toqui qualsevol del teves titelles estaràs
fregit – va dir en Jorge mentre mostrava la lluentor blava que
sortia de la punta del seu bastó.
En Çok Kötü, cap dels blacks, va empal·lidir.
– Eh...! Com...? No és possible, no tenim subministrament
de fàsers des de fa més de tres-cents anys... No pots...
– Sí, sí que puc, sac de merda! Aquí acabarà el teu negoci
de tràfic d’oli. Ara sortiràs amb mi molt tranquil·lament.
Però, per desgràcia, un cop la parella d’homes va sortir de
la sala d’escribes on en Çok Kötü rebia les visites un grup de
persones va interposar-se entre ells. Eren gent normal, però re302

sultava evident que estaven absolutament abduïts: éssers sense
voluntat. Varen encerclar en Jorge i en Çok Kötü va aprofitar
per desaparèixer.
– Pette, Olianne, Rodiló! Em rebeu?
– Afirmatiu...
– Atents a les sortides!! Han mossegat l’esquer...
Ja sabien que l’oli el treien de les pròpies reserves de palau
i per tant va ser molt senzill seguir-los i calcular el seu proper
punt de salt. València. L’aigua salada era crucial per poder saltar.
– Pots assegurar el punt, Olianne?
– És el que jo triaria si hagués de fugir, Jorge.
– Pette, carreguem-ho tot i fixa el rumb, sortim aquesta mateixa nit.
– Què fem amb els titelles...? Hauríem de...
– Ho sé, ho sé... Però... En realitat són innocents...
– Jorge... Ja saps que quan el paràsit deixi d’estar controlat
pel black... L’hostatge morirà... O farà que es torni boig... Ja
no tenim eines per extreure’ls.
– Correrem el risc.
– Com que les armes convencionals ja no podien aconseguir-se, els blacks enviaven als seus traficants el que podríem
considerar armes biològiques. Paràsits que un cop introduïts
dins els humans els convertien en fidels servidors, en soldats
lleials i escuts perfectes per a ells. Per sort, és molt difícil que
éssers primaris superin els salts i mai no n’han tingut gaires,
de cucs.
»Quan ells varen arribar nosaltres ja hi érem, i aquest cop
era o tot o res. Vàrem esperar-los dins el nostre transport, la
millor zona era l’Albufera i allà van aparèixer, com sempre,
molt entrada la nit. La seva nau era molt més moderna. La
nostra tenia més de mil anys, una petita nau de transport militar preparada per saltar i poca cosa més, tenia dos torpedes
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defensius i el seu canó fàser feia molt de temps que no funcionava. Vàrem disparar primer. Els dos cubs de càrrega que
sobresortien de la panxa de la nau black van caure, de manera
estrepitosa, sobre les altes canyes dels canals valencians. Només ens quedava un torpede: en Pette va donar-li l’ordre a la
nau, érem prou aprop com per no fallar. El projectil estava guiat per la pròpia vista d’en Pette, que no perdia la nau enemiga
al seu monitor. El segon torpede ja no va ser cap sorpresa i el
pilot enemic va tenir temps de fer una maniobra evasiva a la
desesperada. L’explosió, però, va afectar-li prou com per ferlo disminuir la velocitat. Tot i això ja no teníem res amb què
aturar-los. Bé... Quasi res...
– Pette!
– Senyor?
– Fes-lo caure... Ara!
– D’acord, senyor... Capsules de salvament activades...
Càrrega fora... Us veuré a baix, nois! Ignició d’emergència...!
Els seients de tots els tripulants varen quedar tancats dins
uns prismes metàŀlics daurats i es desprengueren de la nau en
caiguda lliure sobre les negres aigües de l’Albufera. Després
van caure el petit cub de càrrega i finalment, en el darrer instant, el prisma d’en Pette, que havia posat la nau en rumb de
coŀlisió per acabar d’una vegada per totes amb els traficants.
Les llums de l’impacte van ser molt boniques, com una aurora.
En Pette, en Jorge i la Rodiló somreien com babaus: ho havien aconseguit, era la fi. Estaven perduts, sense possibilitat de
tornar a casa fins que poguessin localitzar-los, però els havien
guanyat. La que no reia gens era l’Olianne. Aviat varen comprender que alguna cosa no anava bé.
– Què passa, Olianne?
– Senyor... la llum no era l’impacte...
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– Què vols dir?
L’enginyera va deixar de mirar la pantalleta del seu escàner,
mostrant-la al comandant.
– Han saltat!
– No és possible, els hem tocat, no tenen suficient aigua
salada... No hi ha fondària... No...
– Han saltat, senyor...
– Deixa’m veure això!
– Han saltat... però... dins. No han pogut saltar a casa, estan
aquí... Mira això, Olianne...
Aquesta va tornar a agafar l’estri i va resseguir les lectures
que la petita pantalla no deixava de fer córrer d’un costat a
l’altre.
– Senyor, te raó, ha estat un acte desesperat, han saltat sense energia... els havíem tocat de debò. Segur que han tornat a
caure a la Terra... però...
– Però què? Continua...
– Depèn del temps que hagin estat fora poden trigar... hores,
dies, setmanes, fins i tot segles, a caure...
– No varen trigar tant com esperàvem a localitzar-nos. Ens
van rescatar. Un cop a casa, els nostres caps van felicitar-nos
i van donar-nos tota mena de privilegis dins la nostra societat.
Feia molt temps que les organitzacions criminals del nostre
sistema ja no tenien la seva preuada droga per comerciar i la
que tenien no aconseguia els resultats desitjats. Ja no tenien
oli de la Terra.
Les cares de tots els nois eren dignes d’ésser fotografiades.
Estupefacció, sorpresa, incredulitat o somriures de dents tancats. En Jorim mirava la Rodiló com si estigués contemplant
un gos amb dos caps. La noia estrangera havia estat del tot
capficada en explicar la seva història i en aixecar el cap per
mirar-los va veure que potser havia confiat massa en la capaci305

tat de comprensió dels seus amics... si bé no tenia gaire temps
com per intentar un altre camí.
El primer en aprofitar el lapsus de temps que la Rodi els
donà va ser l’Antoni.
– Eh... Rodi... Què t’empatolles? Què ens estàs explicant?
Tot això és un conte, no?
– No. És la meva història.
Tots van saltar desordenadament.
– Tu ets la Rodiló de la que has parlat?
– Tens dos mil anys...?
– Ets... Ets... d’un altre planeta?
– Ens vols acollonir, no?
– L’oli... una droga?
– T’has begut l’enteniment o què?
– Si van rescatar-vos, com és que has tornat...?
– Feres i cucs i... làsers?
Les preguntes van caure com gotes en una font. No tenien
intenció d’aturar-se.
– Pareu! – va cridar en Jorim. – Rodi...
– Ho sento, Jorim... Tot és veritat...
– Tu...
– Escolteu-me, si us plau... – va dir la Rodiló aixecant els
braços per tal de captar l’atenció de tots. – Ho sento molt! Ho
sento molt! Sé que sembla increïble, sé que no esteu preparats,
impossible estar-ho. Deixeu-me acabar.
»Vosaltres sou carboni i aigua, nosaltres som sodi i quelcom molt semblant a l’oli. Per vosaltres l’oli és un aliment, per
nosaltres també. Però un tipus concret del vostre oli, el que es
dóna en llocs molt puntuals i cada quaranta o cinquanta anys si
es tracta d’una manera concreta, per a nosaltres es converteix
en una droga molt més poderosa del que pugueu imaginar...
Pot allargar la vida de manera indefinida. Però et converteix en
un esclau de la dependència, I si la deixes... mors.
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Va fer-se un silenci absolut.
– Podeu imaginar el que pot valer una cosa així en qualsevol
cultura o civilització? Ho podeu imaginar? Doncs en la nostra
va haver gent que va estar disposada a saltar-se totes les lleis i
normes per tal d’aprofitar-se. El preu no importava, el cost no
era cap problema. Eren mala gent, vosaltres els anomenaríeu
gàngsters o mafiosos. Per ells, fins que no els perseguirem,
prendre l’oli i massacrar els humans era un esport, un entreteniment. Gaudien veient el seu poder i la vostra destrucció. Els
hem perseguit i hi hem lluitat, sempre, al llarg de tota la vostra
història. Fins que només ha quedat un únic corpuscle. Podeu
imaginar, doncs, que ara els enviaments d’oli al nostre sistema
són molt petits. Els hem acorralat de tal manera aquí i allà que
no poden fer altra cosa. Penseu una mica: pocs enviaments,
molta demanda. El preu és incalculable. Per a ells, la vostra
existència no val res.
– Para... para. En cas que et creiem... – va dir en Carles.–
Què ens estàs dient? Si has tornat...?
– Ells, els blacks, són aquí – va dir la Rodiló, molt seriosa.
La majoria de nois, que abans s’havien aixecat per exterioritzar el seu neguit preguntant desendreçadament, van quedar
congelats a lloc. La Rodiló continuà on ho havia deixat.
– El nostre temps és molt diferent al vostre. Els vostres mesos
són dies per a nosaltres i el temps de salt és diferent a tots. Quan
saltes no hi ets en cap i hi ets en tots. Tinc més de tres mil anys
dels vostres, però no en tinc ni trenta dels nostres, i com he saltat
entre un lloc i l’altre més cops dels que ho hauria d’haver fet, el
meu origen i el meu destí ja no són el que eren en el moment de
marxar. Aquesta paradoxa és la que permet a les nostres màquines
fer càlculs aproximats d’on han d’anar a parar els qui salten. Així
va ser com, aprofitant la lentitud del meu món, vàrem poder saber,
més o menys, on caurien els blacks. Van caure molt a prop d’aquí.
Van estavellar-se al costat d’Ulldemolins, a les Cadolles fondes.
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»Nosaltres vàrem arribar unes dècades més tard. Ells van
tenir temps de fer un parell d’enviaments abans de que els descobríssim, per tant vàrem suposar que també havien rebut un
parell d’enviaments de subministraments. La cosa no seria fàcil. Vàrem decidir instal·lar-nos a la nova vila de Montblanc
doncs d’allà era d’on venien més històries estranyes i relats
difícils de creure. Vàrem entrar a la ciutat fent-nos passar per
escuders i servents d’un cavaller creuat que buscava refugi de
camí a Anglaterra, després d’haver lluitat contra Saladino a
terra santa al costat de Ricard I. Els nobles de la família Desllor van donar-nos acollida.
– Sir Jordi, sigueu benvingut a casa nostra.
– Sire... Deu us regali amb la seva benevolència i benedicció, la meva gratitud ja és vostra.
En Jordi va instal·lar-se a la casa gran dels Desllor, i la resta
de l’equip, a les quadres. La nau i tot el material restava amagat camí d’Esplugues, en unes coves prou grans i fondes com
per evitar cap descoberta inapropiada. La veritat era que no tenien ni idea de per on començar, però el que tenien a favor era
que no feia gaire que Montblanc havia obtingut permís reial
per mercadejar. Per tant, si tenien que aparèixer, ho farien allà.
– Sir Jordi, tot i els seus vots... ens podria acompanyar durant el sopar aquest vespre? – va preguntar en Joan Desllor,
cap de la família i cavaller de renom a la comarca.
– Per a mi serà un plaer, Sire.
En Jordi explicava que en penitència per no haver pogut
defensar Jerusalem fins al final s’havia auto-imposat un vot de
dejuni que només li permetia menjar un cop al dia i quan el sol
fora el més alt possible. No deixava de ser una estratègia per
poder estar més temps amb nosaltres.
A les cinc, els patges del cavaller català van venir a buscar-lo a la seva austera i freda estança de la gran casa de pedra.
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– Sire... Mon senyor el convida a compartir bancada a la
recepció d’homenatge d’aquest vespre...
– Espereu fora – va dir sec i fort en Jordi, molt posat en el
seu paper. – Olianne, m’escoltes?
– Senyor?
– No podré venir avui... Aneu a inspeccionar els llocs on
l’ordinador doni traces...
– Rebut.
En Jordi va acomodar-se la daga llarga i la curta i va deixar
l’espadot recolzat al cavallet on els patges havien deixat la
seva armadura. No era de bon rebut anar amb armes llargues
per casa de qui convida. Va obrir la porta i va sortir decidit.
L’esperaven els dos patges.
– Anem.
– Sire...
Els dos servents van dur-lo per les escales principals fins
a un nivell inferior. Allà unes portes més que humils donaven
accés a una sala no gaire gran i força fumada per culpa d’una
llar de foc a terra molt mal conservada. L’única cosa d’agrair
era que les dimensions petites garantien una temperatura molt
agradable. Malauradament no la podies gaudir fins que les narius s’havien acostumat a la profunda olor a humanitat que
feia allà.
– Sire... Sir Jordi! Seieu al meu costat...
– No sé si ho mereixo...
– Deixeu-vos de compliments, a qui ha lluitat amb Ricard
no li calen. Espero no avorrir-lo. Avui han de pujar els quatre
petits ramaders que no van voler moure’s de Vila-Salva. No
ho van veure clar quan va decidir-se construir la nova ciutat
aquí dalt. Ara estan sense protecció i han de pagar el preu de la
desconfiança... Ha, ha.. Tenen problemes, jo els hi resoldré...
En Desllor va continuar fent el milhomes davant d’en Jordi.
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cia del creuat. Un darrere l’altre anaven passant els habitants
que havien quedat fora muralles o prou lluny, a tocar del creuament del Francolí i de l’Anguera. La veritat és que sí que
era ensopit el tema. En Jordi no va trigar a entrar dins els seus
propis pensaments. Però de sobte els crits del seu amfitrió van
tornar-lo al món de cavallers i castells on li tocava moure’s.
– Un Drac! Què dius, carallot? T’has begut l’enteniment?!
– Senyor... Senyor meu... no ho dic jo sol, la meva dona i
la dona del meu veí aquí estan per donar la fe del que us dic.
– Dones donant fe! Ara sí que t’has tornat boig...
Quan es disposava a deixar anar una altra perla de les seves
una de les dones, que fins aleshores havia quedat en segon pla,
va aixecar la veu de tal manera que tota la sala la va mirar de
fit a fit.
– El meu marit us donaria fe, senyor... Si no fos perquè el
drac li ha arrencat el cap i l’ha mastegat con si fos de mató
calent.
En Jordi va estirar el coll i va quedar assegut just a la punteta del banc. Un centímetre més i hauria caigut de cul a terra. En Joan Desllor va insistir en demostrar el seu poder dins
aquella sala.
– Calla, dona! Digues tu – va instigar dirigint-se a l’home
que no gosava aixecar el cap. – Parla.
– Fa mesos que perdem el bestiar... ara un cabrit, ara un
bou... Llops, vàrem pensar. Decidirem aviar els gossos per
posar-hi final... Senyor... No en va tornar cap de gos, no pas
sencer, només les gossetes prenyades... brutes i rebregades,
plenes de sang... Amb els homes de Duesaigües vàrem fer una
partida per matar el que trobéssim... No vàrem trobar res, Senyor... I com sempre, passa tot de nit... Vàrem posar guàrdies
cada nit... i... i... Senyor, jo hi era quan va venir el drac, hi era
amb el meu veí i el seu fill, en Jofre i en Serafí... i... senyor...
se’ls va menjar ... Se’ls va menjar de dues queixalades... Vaig
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córrer i córrer fins a casa... I aquí sóc. Allibereu-nos del drac,
Senyor... Mateu el drac...!
Va ser casualitat... La seva bèstia estava descontrolada o
senzillament estaven divertint-se, pensant que no els podíem seguir. Són bèsties que sempre s’han dit pel seu nom: una
mena de depredadors totals, s’ho mengen tot, però prefereixen
els mascles de la espècie que sigui. Té a veure amb una reacció
química que es produeix dins el cervell masculí davant una
situació de perill.No sé com explicar-ho. És com menjar-se el
pernil bo a tallets fins o a mossegades... No és el mateix. Bé, és
igual... Són originaris de la galàxia de Marrak, concretament
del seu planeta 1... Per tant, són “Marrak1s”.
En Jordi no va trigar ni un instant a oferir-se per fer una
batuda.
– La meva espasa està al vostre servei, Sire. Si el dimoni ha
posat una bèstia a les vostres terres, jo la foragitaré en nom de
Déu. Aquesta nit vetllaré les armes al bosc i demà donaré mort
a aquest enviat del dimoni.
En Joan Desllor no podia donar crèdit al que sentia. Una
aventura d’autèntic cavaller a les seves terres.
– Teniu el permís i el reconeixement pel vostre valor.
Abans que aquell rústic cavaller pogués oferir-li ajuda, homes, escortes o qualsevol altra cosa en Jordi va sortir de la
sala, decidit i sense mirar enrere. Va pujar les escales de quatre
en quatre. Tot sol, just va poder cordar-se les corretges del
pectoral de l’armadura. L’assistent que en Jordi tenia a la seva
cambra va fer el que va poder amb els protectors dels braços
però va desistir amb els de les cames. En Jordi va sortir com
una fletxa escales avall acomodant-se l’espadot com va poder.
– Olianne, Pette... Rodi! Copieu la darrera conversa... Que
no em sentiu...? Què...?
En sortir al pati del darrere, presidit per un petit pou, la
Rodi ja l’esperava amb el cavall preparat.
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– En Pette ja ha marxat a la cova. L’Olianne té els escàners
a la torre de la porta del sud, direcció al mar...
– El Francolí toca el riu d’Anguera... al sud-est. Marqueu
una línia fins el mar. Tenim oli? Olianne! Tenim oli?
– Negatiu, però en direcció contraria, a l’oest... n’està farcit! Marcant possible canal de salt... necessitarien... Un moment! Atenció! Jordi! Detecto moviment a la confluència dels
rius, la densitat i el perfil tèrmic son clars, és un Marrak1...
Aviso a en Pette que torni... Rodi, ho has copiat?
– No tenim temps per esperar en Pette, pot trigar hores... –
va renegar en Jordi. – Rodi, porta la llança...!
– Una llança? Vols fer front a un Marrak1 amb una llança?
– He dit que portis la llança! Ara!
– No! És clar que no et donaré una llança...
– Jordi... Espera a en Pette – ressonà el comunicador de
l’Olianne dins les orelles dels seus companys. – Portarà els
fàsers... Serà més fàcil.
– Jordi, dona’m un parell d’hores i seré allà amb els fàsers...
– respongué en Pette en una comunicació plena de soroll blanc.
– Si tu els has vist, ells ens han vist...! – donà com a resposta en Jordi.
Esperonà el cavall i sense aturar-se va agafar d’una revolada la pesada llança del cavallet del pati. Els servents d’en
Desllor l’havien deixat relluent, com si fos nova. La Rodiló va
córrer al seu darrere i, al seu costat, mig poble també ho va fer.
No tots els dies un cavaller surt al galop i armat fins les dents
per fer front a un drac.
Els voltants de la muralla sud van quedar plens de gent,
però no gaires van aventurar-se a sortir gaire en fora. La Rodi
seguia corrent, seguint les indicacions de l’Olianne.
– Sud-est i recte. No tens pèrdua...
– El veus?
– Sí, hi va directe...
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– I en Pette?
– Lluny, petita. Aquest cop està massa lluny...
A l’arribar, en Jordi estava assegut al costat del seu cavall.
Bé, del que quedava del cavall. Tenia ferides obertes que li
recorrien tot el cos i una fractura terrible al crani. El seu braç
dret no hi era a partir del colze... En veure-la va voler parlar,
però només va aconseguir que una glopada de sang sortís de
la seva boca.
– No... No em moguis, caporal... escolta’m...
Efectivament no es podia moure. El pes d’un home amb
armadura ja era per sí gros, però a sobre la seva cama esquerra,
tot i ser a lloc, ja no li pertanyia. Cada petit moviment era un
brollidor de sang arterial.
– Senyor...
– Escolta’m... Era... era una femella...
En Jordi va morir un instant després. El Marrak1 estava un
parell de metres més avall, caigut en un marge de pedra, aixafant amb el seu lleig cos tot un seguit de rosers que ajudaven
a la pedra a marcar el límit del bancal. Tenia la llança travessant-li el cos de costat a costat i l’espadot de ferro enfonsat
a la boca fins l’empunyadura, amb la mà d’en Jordi encara
agafant-la amb força...
– Ara sí que flipes, nena... Sant Jordi? El teu comandant era
Sant Jordi? – va increpar la Roser, trencant el fluxe narratiu.
– Estàs de conya, no? – digué una altra veu.
– No... Això dels Sants i les supersticions és cosa vostra...
El meu comandant no era un Sant. Era la meva parella...
»Quan en Pette va arribar amb els fàsers casolans que fabricava l’Olianne uns quants vilatans ja havien anat a veure
el drac mort i corrien de porta en porta explicant la proesa.
Vàrem desintegrar el cos del Marrak1 i vàrem desaparèixer
per amagar-nos a les coves d’Espulgues. Era clar que ells no
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marxarien enlloc, plantarien cara. Nosaltres no els teníem por,
però era evident que amb una bèstia femella, l’escenari canviava molt. Haviem de tornar, informar i portar algun reforç.
Sense armes apropiades, el nombre sí era important. Tornar va
ser una errada.
»Alguns dels nostres dirigents estaven enganxats. La vida
eterna és un caramel massa dolç com per escopir-lo. No van
deixar-nos tornar fins vuit segles després. Bé, vuit segles dels
vostres... tan sols deu anys dels nostres. Van donar-nos mil
excuses, van justificar-se amb mil decrets. La llei del consell
esteŀlar estava per sobre de qualsevol necessitat. No podien
tornar a fabricar armes convencionals sota cap premissa. Finalment va descobrir-se la raó de fons. El govern va caure sencer. Els nous legisladors, però, en lloc de donar-nos permís
per recuperar les armes, van ratificar la llei de no violència.
En teoria era el correcte, però ens deixava sense recursos per
combatre als blacks i un possible eixam de Marrak1s i vés a
saber quants titelles...
»Els nostres caps van donar-nos permís per tornar aquí. Els
forats al vostre planeta s’obren en base trenta-cinc; vull dir
que facis el que facis, saltis quan saltis, arribaràs en espais de
trenta-cinc anys des del punt del teu darrer salt. El que no saps
és en quin punt del temps futur arribaràs... Vàrem tenir molta,
molta sort... Només fa trenta-quatre anys i vuit mesos que som
aquí.
– Què vols dir? Per què has tingut sort? – va interrompre
la Sofi.
– No ho veieu? Han passat vuit segles! I encara són aquí!
Podrien haver marxar en qualsevol moment, en qualsevol direcció... Podria haver-nos costat una altra vida trobar-los... I en
canvi, són aquí...
– Sí, però no teniu... armes... – va dir en Carles.
– Bé, de fet... quan vàrem revisar la nau per tornar, vam
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veure que el nostre supervisor en cap havia fet instal·lar un cub
generador dins la secció d’enginyeria. Un cub de generaciótransformació de matèria... Una mena d’impressora que pot
clonar en tres dimensions tot allò del que pugui tenir un plànol
o una fórmula. És difícil d’entendre, ho sé, però la vostra espècie no trigarà gaire a fer coses semblants... A més a més, també
van deixar-nos endur al Pinyol per tal d’ajudar-nos contra els
Marrak1s.
– Això vol dir que sí que en teniu, d’armes?
– Sí... L’Olianne ha pogut recrear-ne alguna. Petita, però
igual d’eficaç...
– Molt bona, aquesta! Molt bona! Haha... – va tallar en
Miki. – Bé, l’historia ha estat acollonant, molt divertida, però
ja fa dues hores que t’escoltem i jo tinc set. Quan faran la peli
de tot això...?
Evidentment l’esser humà busca refugi emocional davant de tot allò que no entén o li fa por. Tenint en compte
que en realitat la nostra ignorància no deixa de manifestar-se continuament com una forma d’angoixa, va ser normal que alguns dels nois i noies aixequessin la seva mirada
i els murmuris comencessin a donar crèdit a la negació d’en
Miki. Era molt més fàcil. Sempre és més fàcil no creure el
que no entens.
– Qui ve amb mi a la Rosaleda? – va dir, incorporant-se
cansinament del racó de banc que les noies li havien deixat.
– Doncs jo sí que me la crec – va dir la Maribel aixecant la
veu per sobre de tots. – Que no compreneu que una cosa així
no pot inventar-se mai de la vida?
– Ah no? Doncs jo dic que ens aixeca la camisa... – va insistir en Miki.
El debat va augmentar de to i els nois van començar a moure’s de manera inquieta al voltant dels bancs metàŀlics del final
del jardí infantil.
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De sobte una mena de llamp blau els va glaçar a tots. No
va haver-hi cap soroll: només una llum intensa, curta, blanca.
Tots van girar-se. La Rodi sostenia un petit i estrany artefacte
entre els dits de la mà dreta. Davant seu un dels fanals que fins
aquell instant els havia regalat una esmorteïda i pàŀlida llum
groga havia quedat reduït a un cúmul de cendres i fragments
fumejants. Del que quedava de la base en sortien espurnetes i
petites flames blaves.
– Recolló...!
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LA CABANA DE L’ERNEST
Tot preparat.
– Matías... Matías? A quants has convidat a berenar?
– Senyor Dabyrev... Sí, veurà... No sé què ha passat. En
principi aquest diumenge havien de venir unes vint persones,
però només han fet cap sis... dissabte varen ser sis més. En
total podem comptar amb dotze fidels, senyor.
– Maleïts whites! Els estan avisant... però com?
– Si m’ho permet, senyor Dabyrev... – va fer en Marcel amb
aire de submissió. – Els nens...! La noia white! Es fa passar per
una nena de la colla dels eixelebrats del poble...
En Dabyrev va girar-se per mirar-los.
– Tens raó. Els nens estan convencent als seus pares perquè
no vagin a casa teva, Matías.
– Què podem fer, senyor?
– Mateu-ne un parell, hem de fer veure a aquells desgraciats
que anem seriosament. On viu aquesta white?
– A les afores del poble, en una casa aïllada, hi viuen un
ho...
– El comandant Pette, la tinent Olianne i el caporal Rodiló... – en Dabyrev no el va deixar acabar. – Merda!! Com
podem tenir tanta mala sort? Estem a un pas del millor carregament que mai hem fet... falten menys de tres mesos, tres
miserables mesos...
El cap dels blacks era molt conscient que els seus enemics
ja estaven preparant l’atac. No els deixarien marxar d’allà, no
pas vius... Segles de persecució no podien acabar d’una mane317

ra diferent a la confrontació directa. En aquell moment sabia
que tenia un nombre superior d’efectius: deu Marrak1s i un
parell de fàsers tronats dels quals no podia garantir suficient
energia com per fer més d’un parell de trets. Per contra, els
whites tenien les ganes de venjança i la seva absurda fidelitat
al deure. I un altre petit detall: tenien a l’Olianne, l’enginyera capaç de replicar armes. Necessitava pensar, necessitava
temps, no podia parlar amb ells. L’aniquilarien un cop es deixés veure. Només una cosa podia frenar els whites. Ja ho havia
fet en altres ocasions.
– Matías! T’han seguit? Us han seguit? – va preguntar autoritàriament en Dabyrev.
– Segur que no, senyor. – va respondre en Marcel.
– Traieu tot del Pi Ver... Sog! Aquesta nit vull el transport
aquí, desfeu tot el que calgui. Deixeu anar els Marrak1s amb
coordenades concretes. També els vull tots aquí. Matías, vull
un nen d’aquesta congregació. Com li diuen... colla? El vull
com sigui, si pot ser viu molt millor.
El senyor God no acostumava a parlar mai. La seva posició
jeràrquica dins els blacks no el permetia dir gaire cosa més que
“sí, senyor”. Però va semblar-li que deixar anar deu Marrak1s,
ni que fos per fer vuit o nou quilòmetres, era una cosa molt
arriscada per a tots. Sense cap titubeig va obrir la boca.
– No és molta distància, però són molts. Els podran veure
sense problemes... què fem si ens ataquen...?
– Bravo, God! Ara veig que em segueixes. Que ens vegin...
Ens han de veure. No pateixis, no t’atacaran. I en canvi, veuran del que sóc capaç si no em deixen en pau.
– Sí, senyor.
– Marcel! Que en Silveri pugi els dotze aquí, demà al matí
a primera hora.
En Dabyrev va dir les darreres paraules sortint de la petita
i preciosa cabana de volta on feia uns anys les pedres havien
318

pogut sentir l’amor i la passió que altres éssers els hi havien
regalat.
Feia un vespre clar. Les tres naus es dibuixaven perfectament contra les perfectes rengleres d’oliveres i els murs sinuosos dels bancals. En Dabyrev estava força preocupat: tot
podia anar-se’n a norris. Va quedar-se encisat mirant com el
sol deixava un cel rogent mentre s’amagava en direcció a Cervià, els núvols esqueixats i allargats en fines tires com si un
nen hagués estirat un sucre filat. ‘Cel rogent, pluja o vent’ va
dir-se en veu baixa.
– No, senyor, les previsions són d’anticicló i calma durant
les properes quaranta-vuit hores. – va respondre en Sog que
romania a pocs metres darrera d’ell, una autèntica ombra.
– Porta el cotxe...
– Sí, senyor...
Va adonar-se de com aquell planeta l’estava influint. Fins
que el seu home no va respondre no havia sigut conscient de
que el seu cervell havia interioritzat i automatitzat mecanismes de raonament propis als humans i això el va disgustar.
‘Pluja o vent... Sang i mort... això us donaré...’
Mentre en Sog conduïa la curta distància entre la cabana
i les naus en Dabyrev, al seient del darrere, va treure un petit
artefacte, qualsevol nen hauria dit que es tractava d’un Bic de
quatre colors però en petit. El black va obrir la boca, va recolzar la punta del boli sota la llengua i va prémer un dels botons.
Una agulla va perforar sense resistència la fina pell de les venes de la seva llengua i en un instant es va injectar un líquid
daurat i dens. En Dabyrev va tancar els ulls amb força i una
llagrimeta va relliscar-li per la galta. Es tractava d’un dolor
intens però curt i la recompensa pagava la pena.
El Land Rover va entrar directament dins la darrera nau
construïda. La porta de plata va tancar-se just al darrere.
– Sog, vull el vehicle, els Marrak1s i el material en aquest
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hangar. En el del mig vull que activis les balises del contenidor
a partir d’avui a mitja nit. Farem que també es vegi...
– Però...
– Escolta! Fes el que et dic...
En aquell mateix instant en God entrava dins la caixa daurada.
– Senyor. Ja han marxat tots.
– God, vine aquí... Escolteu-me tots dos. Tenim l’èxit o
la mort a tres mesos. Portem massa temps en aquest pudent
planeta, ens hem estovat. En altres temps haguéssim lluitat
directament sense importar-nos gens ni mica la sort del humans, haguéssim agafat l’oli i hauríem marxat. Ara vull que
fem el mateix. No tindrem pietat, serà el darrer viatge. Tenim
contenidors per a sis milions de quilos i no marxarem sense
omplir-los...
– Però senyor, encara no hi ha oli...
– I... l’equip d’en Jordi és aquí – va afegir en God al comentari d’en Sog. – Necessitem als humans per fer l’oli. Els seus
molins, el seu procés, són la clau química, vostè ho sap... No
podem prescindir-ne...
– Ho sé...! Només dic que hem de ser més llestos i més
durs. Necessitem el temps. Què atura els whites? Què ens ha
permès fugir un cop i un altre?
Silenci.
– La seva obsessió i la seva debilitat per preservar la vida
dels natius...! Hem de capturar el poble sencer!
Sorpresa.
– Un cop sigui nostre els oferirem el canvi: oli per vides.
– Com ho hem de fer?
– Molt ràpid! La velocitat és crucial, si els donem temps a
pensar poden brindar-nos molts mals de cap. Són pocs, però
recordeu que son soldats. I segurament tenen més d’un fàser.
– Fàsers! Però senyor, podrien estar allà fora esperant-nos...
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Les nostres armes són de fa més de vuit cents anys, no sabem
com estaran les seves càrregues d’energia...
– Utilitzarem armes humanes... – va dir en Dabyrev sense
deixar de mirar-los.
– Són insegures, poc precises... – va comentar en God.
– Són el que tenim! – la veu del cap dels blacks va sonar
forta i decidida.
No hi havia cap mena de dubte: aquell cop la fugida no seria
cap opció. En Sog va tocar la superfície d’una taula i un plànol
de la contrada aparegué en una projecció quasi tridimensional.
– God, agafa el contenidor que tenim ple i porta’l aquí, just
al darrere d’aquestes runes – en Dabyrev senyalava unes construccions abandonades just al final de la baixada gran de la
pista de l’Albagés, davant d’unes roques enormes, molt a prop
del riu. – Porta un parell de Marrak1s i deixa’ls vigilant amb
l’ordre de matar a qualsevol que es mogui a menys de cinquanta metres. Aprofita per pujar al repetidor, deixa la senyal
de emissores i talla tota comunicació telefònica. Assegura’t de
que no tingui reparació. Torna amb la nau i connecta les balises del contenidor del mig. Vull que sigui visible. Dins hi vull
els nens capturats i un Marrak1 amb ordre de matar-los si algú
altre entra, sigui qui sigui. Inclosos vosaltres dos. Només jo
podré entrar a treure’ls. Quan tots siguem aquí, en God anirà
amb tres Marrak1s al campament white. Busca el comandant
i... tria. Si tens oportunitat clara, mata’l i destrueix tot el que
puguis. Si no està sol o no tens opcions, activa el comunicador.
Sigues amigable jo li explicaré la resta.
– I si no vol...? – va dir en God.
– Si no vol... He de dir-te que hauràs estat un bon soldat
black...
El Renault 6 d’en Marcel va pujar la costa de la granja amb
un patiment que ressonava fins a sentir-se a les portes del sin321

dicat. Va girar carrer de l’Albi avall i tot just en arribar al carrer Calvari va aturar-se. En Silveri va baixar i va continuar a
peu. En Marcel va parlar.
– Recorda. Qualsevol ens val. Ens veiem a la plaça.
En Silveri va assentir i va pujar pel carrer Calvari. En Marcel va baixar molt a poc a poc. Eren quarts de vuit... segur que
n’enxamparien un o altre. Sortint de cal Sargaire, ja al final del
carrer, ben a prop de la plaça, va veure a la Tresina, la germana de la Roser. Va accelerar i va deixar el cotxe a la plaça. En
sortir la Tresina va saludar-lo.
– Bon dia, agutzil. Que s’ha fet pintar el cotxe?
– Eh? No... Només l’he rentat...
– Ah! – va dir la Tresina sense deixar de caminar.
– Una cosa... Que saps on para la Roser? Una amiga seva la
busca, una dels Molinets... ja saps, com es diu...?
– La Sofi.
– Sí, aquesta!
– Ara he d’anar a cal Sastre a fer un encàrrec, després li dic
a ma germana. Ara deu ser a la centraleta, que la mare ha anat
a la pelu...
A ca la Roser tenien la centraleta telefònica i un extraordinari locutori, tot de fusta i d’us públic, a la planta baixa de
casa. Les dues germanes, juntament amb la mare, s’encarregaven de fer d’operadores. En Marcel va encaminar-se pel carrer
Lleida cap al locutori. En arribar a la cantonada en Silveri ja
baixava pel carrer Nou. Amb un gest d’en Marcel el pastor va
entendre que no els caldria buscar més. Per què anar amunt i
avall si podien recollir porta a porta? La cortina de boles de
plàstic va sonar com un picarol en tocar el vidre de la porta.
– Hola, Roser.
– Hola, agutzil, a qui vol trucar?
– A Lleida... No, a la lluna, posa’m amb la lluna...
– Haha, què graciós que és – va dir amb el to clar d’asse322

nyalar tot el contrari, de manera ensopida. – Ara el poso amb
el número de sempre, un cop acabi la noia que truca.
– La noia que tru...
Sorpresa: en aquell moment va obrir-se la pesada porta de
fusta i la Sofi va sortir del locutori.
– Hola, agutzil. Què et dec Roser? No he pogut parlar gaire,
s’ha tallat a mitja conversa.
– Tretze peles... Ostres, tens raó, ara mateix no tinc línia...
– Aquí en tens quinze...
Els ulls d’en Marcel van enfosquir-se de cop. Mentre la noia
esperava el canvi dels tres duros que li havia donat a la seva
amiga Roser a traves de la petita finestreta de vidre, l’agutzil
va apropar-s’hi fins a una distància més que incòmode.
La Sofi va adonar-se’n però no va saber què fer ni què pensar fins que no va recordar la reunió de la nit passada als baldadors on la Rodi els havia explicat totes aquelles coses rares.
Els havia dit que no confiessin en alguns veïns del poble i que
paressin compte amb segons qui, però que no els donaria noms
fins avui a la nit. En mirar aquells ulls va saber que la Rodi
feia tard.
– Roser! La Rodi...
La noia va caure a terra estabornida. El petit angle de
visió que donava la guixeta no va deixar veure a la Roser
més que ombres: no va veure com el fort cop de puny d’en
Marcel va impactar sobre el parietal de la noia. Però sí va
sentir-lo i també va escoltar el cop del cap de la Sofi en tocar
el terra. Va aixecar-se en sec i en voler guaitar per la finestra va veure com el braç de l’agutzil entrava amb força per
tal d’atrapar-la. Va esquivar-lo. Però el cop de les espatlles
de l’home va fer cruixir tota la paret falsa. Instintivament
va tirar endarrere sense parar compte que encara portava el
casquet d’operadora: la forta tibada va fer-li patir una dolorosa sentida a orelles i boca. Havia de sortir d’allà. Va gi323

rar en rodó. El petit quartet de la centraleta tenia una porta
que donava directament a l’entrada de la casa, la va obrir i
va quedar cegada pel contrast entre la llum del locutori i la
foscor de l’entrada: només l’escletxa de la porta del carrer,
amb la pobra llum que donava la claror del carrer a aquelles hores, l’indicava el camí: no eren més de quatre o cinc
metres. Va donar un parell de passes i va començar a cridar
a son pare. No sabia si hi era o no, però calia provar. A la
tercera passa va ofegar el seu crit de socors amb un gemec de
dolor. Des de la foscor la forta mà d’en Silveri l’havia agafat
dels cabells i sense cap esforç aparent la va llençar a terra.
Un parell de cops de peu van silenciar-la definitivament. La
primera puntada va anar acompanyada d’un crec i va fer-li
sentir el dolor més gran que fins ara havia tingut, segurament
una costella; i el segon, només uns instants més tard i al ben
mig de la cara, la va adormir mentre notava com la boca se
li omplia de sang.
– Porta el cotxe ja! – va dir en Silveri.
– Les portem a cal Matías? Ell té els dolços...
– Tu has sentit res de fidelitzar.? No. Doncs porta el cotxe!
En Silveri va agafar la Sofi i la va arrossegar per l’entrada
fins deixar-la sobre la Roser. Un segon més tard ja les tenien
carregades al seient del darrere del cotxe i tapades convenientment amb una borrassa negre.
– Quina contrarietat, Silveri. Com és que has fet sagnar a
la Roser? No has vist que tinc la tapisseria absolutament restaurada? Eh?
– Ho sento, amic meu, si vols aquesta mateixa nit ho netegem.
– Et prenc la paraula.
El cotxe va pujar pel carrer Nou i va enfilar directe pel carrer Clavé per agafar de nou la carretera de la Pobla.
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– Pare, no hi vagis!
– Ton, què collons et passa? Què tens?
– Aquesta nit, no aneu a casa del Monjo. I digues-li a tots
que no hi vagin. Tinc un mal pressentiment.
– Ostres, com ta mare! El que em faltava!
La Sumpta anava rentant l’enciam per fer l’amanida com
qui no està pel cas, però una mare i sobretot una avia pot sentir
molt més enllà del que sembla. En realitat, no perdia detall. El
nerviosisme d’en Ton no era normal. El seu net estava patint,
no era cap broma. La Dolors, mentrestant, estava fent croquetes de lluç i gambes sobre el marbre enfarinat i ella sí que va
donar la seva opinió.
– Jo ja t’he dit que no m’hi veuràs, si vols anar hi vas sol.
Mira el teu fill, fins i tot ell t’ho aconsella.
– Blah, blah, blah... És un cabró, i què? Em dona feina o
no?
– Pare, si us plau, confia en mi...
– Calleu d’una puta vegada, collons!!! He d’anar i punt!
La Sumpta va eixugar-se les mans amb el drap vellot que
li penjava, com per art de màgia, del cordill del davantal i va
travessar la cuina en direcció al Ton.
– Digues, Ton... – va fer acaronant-li la galta.
– Padrina...! No hi ha d’anar... No hi ha d’anar ningú...!
En Ramon estava fumant el seu Ducados a la cadira de cap
de taula i va veure que la seva mare, després d’acaronar a en
Ton el mirava fixament.
– Escolta’m bé, Ramon. En aquesta taula, ja fa uns quants
anys, un fill li va demanar a un pare confiança. I ara, saps què
passarà? Doncs que en aquesta taula, la confiança es tornarà a
donar. T’ha quedat prou clar, fill?
Els ulls d’en Ramon van enterbolir-se de sobte.
– Maleït fum...! Eh... què tenim per sopar, avui? Voleu que
fem una partideta després de les postres?
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La majoria de nens van fer la seva feina, tot i que per sort
no tots els pares eren objectius d’en Matías. Ell volia controlar
tot el relacionat amb el sindicat, el transport i les botigues, o
aquestes eren les ordres que li havien donat.
La nit anterior la Rodi havia advertit a tota la colla de no
anar mai sols i de no menjar res que no fos habitual i fet a casa.
Aquella mateixa nit els diria en qui podien confiar i a qui calia
evitar. El Pinyol podia detectar els paràsits i aquell vespre farien una llarga passejada pel poble. Però abans la “noia” havia
d’enllestir altres coses. Primer va anar a cercar en Jorim. Quan
va arribar la família Bosch estava començant a sopar.
– Bona nit! – va cridar des de la porta.
– Qui demana? – va respondre l’Angelina, la mare d’en Jorim.
– Que pot baixar en Jorim? Només serà un moment...
Qui va baixar va ser en Quico, com quasi bé sempre, amb
la seva cara típica. Mai sabies si estava emprenyat o preparat
per fer conya.
– Bona nit senyor Francesc... Que pot baixar en Jorim un
moment?
En realitat el pare d’en Jorim havia baixat per pentinar a
aquella noia que gosava venir a pertorbar el sopar familiar.
Però un cop va sentir la mirada i va escoltar aquella veu no va
tenir la impressió d’estar parlant amb cap nena trapella. Ni de
bon tros.
– Eh... És clar que sí... ara li dic que baixi. Segur que no
vols acompanyar-nos? L’Angelina ha fet truites de verdures...
– Moltes gràcies, senyor, però els meus pares m’esperen.
No trigaré gaire.
– El que faci falta, no pateixis... Jorim! Jorim! Collons, que
aquesta noia es florirà esperant-te aquí a baix...
En Jorim va deixar els coberts i d’un salt va agafar la motxilleta amb les claus de la moto i la cartera i va baixar les escales
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de dues en dues. L’Angelina, l’Esther i en Sergi, els seus germans, no deixaven de mirar-se amb cara de sorpresa. ‘El pare
ha cedit’, deien els seus ulls incrèduls.
– A sopar i muts! – va dir en Quico quan va seure un altre
cop a taula. – Angelina... d’on dius que és aquesta moreneta
que li agrada al teu fill...?
En Jorim va fer-li un gest a la Rodi i tots dos van sortir de
casa sense dir-se gairebé res.
– Anem... – Va dir en Jorim
– D’acord, segueix-me... – va dir la Rodi mentre pujava al
seu Vespino.
Les dues motos van pujar en direcció a l’Albi. Es desviaren
a l’esquerra a la sortida del poble i van aturar-se a l’esplanada
de la fàbrica, davant del dipòsit d’aigua. Aquell era un edifici
molt estrany, una peça totalment circular en pedra vista. La
Rodi va caminar cap a la part del davant, allà es tenia una perspectiva quasi completa de tota la part alta del poble. Va ser la
primera en parlar.
– Jorim, jo...
– No pateixis, Rodi... Sóc un nen... demà ja no me’n recordaré.
– No siguis carallot. No vull que et sentis enganyat... és veritat que la nostra relació no era del tot sincera, però era real...
No et vull fer mal... creu-me.
– Real! Si tens dos mil anys, per l’amor de Déu!
– Sí, però tu veus una noia de setze... o no?
– Sí... i?
– Doncs deixa que el passat continuï sent el que has vist
fins ahir. I deixa que el futur comenci ara mateix, deixa que
continuï sent la teva amiga. Et necessito, necessito que el grup
no es desfaci...
– Bé, jo... no sé que dir, jo pensava...
– Pensaves que m’estimaves... o que jo t’estimava a tu?
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– Bé. Sí, o potser no... no ho sé...
– Exacte! No ho saps... Jorim, en teoria tenim setze anys i
encara ens queden moltes coses per descobrir. Estigues tranquil, algun dia, segur que no falta molt, quan algú t’estimi ho
notaràs i quan tu estimis no en tindràs cap dubte. Queda’t amb
el que hem tingut i no ho esborris de la teva memòria.
– Ostres... serà difícil esborrar-ho. Si de veres m’ho he fet
amb una iaia, què diran els meus col·legues....
– Seràs...! Anem a buscar a la resta i tirem cap als baldadors, el Pinyol estarà allà sobre les deu. L’Antoni serà a les
seves golfes?
– Segur que sí. Anem.
A pocs kilòmetres del dipòsit, a casa de la Rodi, l’Olianne
es movia enèrgica però ordenadament d’un lloc a un altre. Les
portes del cobert on en teoria feia les seves escultures estaven
obertes de bat a bat deixant veure la paret platejada que vibrava cada cop que entrava i sortia. Sota la granota grisa, amplota
i desgastada que portava quan feia anar la mola sobre la pedra,
podia intuir-se una altra molt negre i ajustada, plena d’uns hexàgons que encaixaven perfectament sobre cada corva del seu
cos.
A la porta, el Pinyol l’observava pacient i en Pette no deixava de revisar els escàners que tenia muntats sobre el tauler
del seu Citroën.
De sobte tot el parabrises del cotxe va il·luminar-se en vermell. En Pette va fer un bot i l’Olianne va córrer dins del cobert i va sortir amb un fàser. No era un de llarga distància però
era el més potent que havien pogut replicar a la cambra de
generació.
– Vaig a posició tres-quatre i espero – va dir l’Olianne mentre acomodava el seu comunicador intra-dental i corria turó
amunt.
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– Espera, espera. És el senyal de l’ull que vaig deixar al Pi
Ver, hi ha moviment però a més de cinc kilòmetres.
– Passa’m les lectures al meu escàner. I envia-les a la Rodi.
– Però... No pot ser...
– Què passa, Pette? Déu meu...
El Pinyol estava alerta: el seu llom tornava a eriçar-se.
Aquest cop no pas perquè hagués detectat res (el perill era
massa lluny) sinó pels moviments dels seus amos...
– Quants has comptat?
– Onze...
– Onze mascles... cap rastre de la mare...
– Estan desplaçant-se molt ràpid, coordenades direccionals
41° 22’ 0.92” N 0° 54’ 58.17” E... però... Atenció Pette!!!!
Una nau, una nau es mou! Avisa la Rodi, ràpid, potser volen
saltar...
– Tranquiŀla Olianne, no saltarien amb el bestiar a terra...
– Saben que els podem veure. Volen que els veiem...
– Estan intentant despistar-nos... Passa quelcom...
– Responent a alerta! – va sorgir la veu de la Rodi. – Què
passa, senyor?
– On ets? Marca posició! Com és que no sorties a l’escàner?
– Eh... necessitava cinc minuts per solucionar un tema personal... Ara sóc al poble, arribant a Pilota sis...
– Et copio, ara et veig. Alerta màxima, moviment total
al campament black, repeteixo moviment total... Rodi, hem
comptat onze Marrak1s... Vés en compte i si cal surt com puguis. En una horeta t’envio al Pinyol, ara el faré fer un reconeixement de perímetre per si les mosques...
– Rebut. Eh... senyor... molta sort vosaltres també...
El senyal va fer un cric crac en blanc. En Pette va girar-se
buscant el gos.
– Pinyol, vine aquí! Busca Marrak1s tres quilo volta i torna...
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L’animal va inflar-se en sentir les ordres, els ulls van tornar-se de foc i no va trigar ni un segon en sortir disparat cap a
la foscor del bosc.
L’Olianne va acostar-se al cotxe. Ja no duia la granota vella.
El vestit de combat nocturn no deixava que el seu contorn es
dibuixés si no era contra un fons clar.
– Pette, què penses?
– Volen que sortim a per ells... Crec que està tornant a sacrificar el seu exèrcit. No ens vol al poble. Però no sé què vol
fer...
– Com és que no venen directes aquí? Amb tants animals,
poden guanyar-nos... No ho entenc.
– És evident que en Dabyrev no ho té clar... Té por de perdre – va comentar el comandant, pensant en veu alta, mentre
sortia del cotxe. – No té fàsers! M’heu copiat les dues... Crec
que els blacks no tenen armes fàser. Aneu en compte però,
utilitzaran les terrestres.
– Rebut. – va sonar dins les seves orelles.
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CERVIÀ DE LES GARRIGUES
La Festa Major s’avança uns dies...
En Matías tenia ordre de pujar a la cabana de la Pobla a primera hora del matí següent, però potser hauria de canviar els
plans Algú havia estat prou matusser com perquè alguna cosa
pogués escapar del seu control. En Jaume, el seu fill, va venir
a buscar-lo. Semblava que al carrer hi havia un cert enrenou.
– Què passa, fill?
– Els pares de la Roser estan preguntant a tots si algú ha
vist la seva filla. I el pare de la Sofi, la dels Molinets, fa més
de dues hores que dóna voltes pel poble amb el cotxe, buscant-les.
– A totes dues?
– Sembla que en Pere ha trobat les seves coses al locutori...
Pensen que poden estar juntes...
– En Marcel?
– I en Silveri... Em temo que sí.
– Seran inútils!
– Estan complint ordres, pare...
– Sí, ho sé... Però podrien haver fet el mateix sense tant
soroll. Aquesta nit, per exemple...
– Què hem de fer?
– Mira de parlar amb els pares i ofereix-los ajuda... Portame’ls.
– La mare prepararà un cafetonet?
– Potser sí... Encara tenim força dolços...
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La Rodi i en Jorim van aparcar les motos just davant del
garatge dels de cal Xurrac. La Loreto i en Macianet, els més
veterans del carrer, ja feia estona que la feien petar amb en Jordi i la Rosa. Van saludar-los cordialment i, com acostumaven
a fer, van pujar escales amunt com qui està a casa seva. En el
darrer tram de les escales en Jorim va aturar-se.
– Òndia! Cantem alguna cosa. O al menys xiulem-la...
– Què diantre dius, Jorim? Vols fer el favor de tirar amunt?
– És que no veus que la porta està amb el senyal?
– Què...? Quin senyal?...
– Eh...! Bé, les noies no teniu perquè saber-ho... però si la
porta està mig ajustada, és per que hi ha marru a dalt...
– Marru..? Què és marru...?
– Res, res... anem... bailemos el bimbó, bimbó, bimbó...
que va derecho al coooorason... con eeeesta meeeeelodiiiia...
laaa lalala lalá...
Van acabar de pujar les escales de les golfes. La Rodi no
podia entendre que al seu amic li entressin ganes de cantar
d’una manera tan sobtada i encara podia entendre menys que
ho fes tan malament...
– Potser millor si calles, no...?
– Eh... sí... tens raó... Hoooooola! Què tal, nois!?
– Però.... Per què crides? Que no estan sords...
En seguida va obrir-se la porta negra, plena de mans blanques, que donava a la saleta central de les golfes, la de la música. L’Antoni els va rebre amb un somriure a la boca.
– Oh! Hola... si que veniu d’hora, no? Quan havíem quedat? Tens un cigarret? Hola, Rodi...
– Hola, tros de tita... – va fer en Jorim picant-li l’ullet i estirant-li un Fortuna.
La Sílvia estava a l’altre extrem de la sala netejant un vinil
d’Spandau Ballet amb intenció de posar-lo a continuació.
– Hola, nois... Què tal...?
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– Hola... – va dir la Rodi. – Anem als baldadors? Aquesta
propera nit serà difícil...
– Què vols dir?
– Després us explico... Vosaltres dos heu fet la vostra feina?
A la Sílvia quasi se li cau la funda del disc True a terra. Va
girar-se com amb un ressort mecànic.
– No, és clar que no... Què vols dir?! Eh?
La música sonava i la Rodi feia uns ulls molt grans. Encara
entenia menys coses.
So true funny how it seems
always in time, but never in line for dreams.
head over heels when toe to toe.
this is the sound of my soul,
this is the sound.
I bought a ticket to the world,
but now I’ve come back again.
why do I find it hard to write the next line?
– Que si heu avisat als pares de tot el que us vaig dir. Les
precaucions i tot allò.
– Aaaah! Sí, sí, i tant, vaig avisar a tot el món...
– Jo també, fins i tot he fet campanya als veïns del carrer. A
alguns els he dit que en Matías ha agafat una malaltia infecciosa que es molt fotuda... hehehe.
– Perfecte, doncs som-hi... Anem...
– Per cert, heu vist a la Sofi? O a la Roser? Son pare ha
vingut dos cops preguntant... – va dir l’Antoni mentre recollia
les cintes de casset.
– A casa també ha vingut el pare de la Roser, sembla que
s’han escaquejat... Potser estan amb els Marconeti...
– Si es volen amagar segur que han pujat al camp de futbol
o a la pedra gran. – va dir en Jorim.
– Anem-los a buscar, segur que fan cap als baldadors, els
altres ja hi deuen ser.
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Els nois van quedar enrere per anar tancant la música i les
llums, les noies baixant les primeres. Al pis del mig la Rodi va
fer-li un comentari a la Sílvia a cau d’orella.
– Abans de sortir al carrer, arregla’t una mica el cabell, que
sembla que tinguis un niu d’estornells al clatell...
– Pette?! – exclamà l’Olianne al comunicador.
– Ho estàs detectant tu també?
– Afirmatiu, tres Marrak1s... i un black!
– Puja a dalt, no et deixis veure... Ferma al Pinyol.
– Rebut. Conecto canal de la Rodi. No serà fàcil aguantar
al Pinyol...
En Pette va sortir al camí sense amagar el dispositiu fàser
que li envoltava tot el braç dret. Era com una funda metàŀlica
que encaixava perfectament des del colze fins el canell amb
sinuoses corves i fils platejats. Del canell fins als dits una manyopla s’ajustava per deixar, al descobert i just per sobre de
la mà, dos canons lluents i desiguals en llargària i amplada.
Les lluentors blaves de les puntes destacaven en la penombra
que atorgaven els petits fanals de la casa que ara li quedaven a
l’esquena, a poc més de deu metres.
– No donis ni una passa més, sac de merda...! I tingues
les teves criaturetes tranquiŀles si no vols que us fregeixi ara
mateix!
– Ets molt valent, white... On tens les teves mainaderes...?
Què estàs solet? Pobrissonet Aquestes dones teves son especialistes en deixar els seus companys abandonats, no? Li preguntem a en Jordi...? Ah, no... Que ja no hi és.... Quina peneta...
Molt a poc a poc el black va anar apareixent d’entre les
ombres que li oferien els pins del costat esquerra del camí.
Duia posat un vestit de combat tan negre com la nit més
fosca. El turó del darrere pujava suaument fins endinsar-se
en un altre turó més alt i aquest en un altre més baix, i així
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succesivament fins arribar a la Pobla de Cérvoles. Els Marrak1s no van acabar de sortir del petit bosc, però les flames
dels seus ulls es veien amb claredat. Estaven obrint-se, cobrint terreny. En Pette estava ben armat. Bé, ho semblava, i
això era l’important: el seu fàser, el que podien veure, simulava un de prou conegut per tot soldat, un dels més potents
i destructius en les confrontacions a curta distància. Un sol
tret podia desintegrar immediatament, si l’altre no duia un
escut de combat. El problema és que l’Olianne només havia
pogut replicar la forma. El fàser que hi va enquibir a dins va
ser un de molt eficaç, sí, però molt menys potent. Per tal de
desintegrar era necessari aconseguir tres o quatre impactes
directes. Depenia de la mida de l’objectiu. Per sort això només ho sabia ell. Era important que no hagués de disparar si
volia que aquell missatger portés la por al seu amo.
– Tú sí que faràs pena, i més aviat del que penses. A què has
vingut? Tens pressa per morir?
– Porto un missatge d’en Dabyrev!
Dient això el black va estirar una mena de rotlle de ceŀlofana transparent. Ens uns instants la imatge d’en Dabyrev
va materialitzar-se a sobre. En Pette va acostar-se amb molta
cura. La seva orella va ressonar.
– No te’n refiïs, Pette...
– Bona nit, Pette... Sembla que fos ahir quan ens torpedinaves amb traïdoria. I vet aquí que ens tornem a trobar moltes
vides després. Això de saltar es una meravella...
– Dabyrev! Sacrifica les bèsties, allibera els civils i lliura’t
aquesta mateixa nit! Molt al meu pesar et garanteixo un judici
just al nostre planeta.
– Hahahaha...! Què il·lús ets... La meva oferta és molt millor! Aparta’t, deixa’m fer i et deixaré viure... A tu, a les teves
donetes i a tota aquesta cort d’humans pestilents. Començant
per aquestes dues convidades...
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La perspectiva del plànol fix del comunicador hologràfic va
canviar i va mostrar com un enorme Marrak1 llepava la cara
terroritzada de la Sofi, qui semblava intentar cridar o plorar o
potser ambdues coses, i al seu costat la Roser, que no estava en
condicions de clamar, la seva boca i galtes molt inflades i un
hematoma amb molt mal aspecte remuntant-li la cara fins encerclar totalment l’ull esquerra. Només s’escoltaven gemecs.
Pel comunicador de la Rodi només podien sentir l’àudio del
que estava succeint. Tota la colla estava pendent del comptaquilòmetres del Vespino platejat.
– Malparit, fill de puta! – va exclamar l’Ia – Segur que és la
Sofia, és la Sofi... Les han agafades!
– Un moment, Ia... Espera, potser és un parany... no tenim
imatges... – va intentar calmar la Rodi.
– No necessito imatges...no l’has sentida plorar...?
La porta de cal Monjo no només semblava la d’un castell,
sonava igual que si ho fos. En Jaume la va tancar estrepitosament un cop el pare de la Sofi i un parell de veïns dels Molinets, que l’ajudaven en la cerca, van entrar.
– Bona nit... Encantat, senyor... Perdoni, no recordo el seu
nom....
– Jesús... encantat – va dir el pare de la Sofi estirant la mà
per encaixar-la amb la d’en Matías.
– Vostè dirà...
– Un parell de noies... que no hi són enlloc, Sr. Matías, fa
tres hores que les busquem. Al poble no hi són. La Roser i la
Sofi, la meva filla.
– Deuen haver anat a Les Borges...
– Sense permís? No ho farien mai.
– Bé, ja saps com és la canalla d’avui dia. Els nois... la
tonteria...
– He parlat amb els pares de la Roser i també estan molt
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preocupats. Ha deixat el locutori sol... i al terra hi havien les
coses de la Sofia. La meva filla, senyor alcalde... no deixaria
les seves coses tirades i marxaria tan contenta.
– Primer hem pensat que havien marxat a casa d’algú o que
les havien vingut a buscar i s’han despistat amb l’hora... però...
no són enlloc.
– Tenim por de que no els hagi passat alguna cosa...
– No ens posem nerviosos, primer de tot deixem que passi
una estona més. Tot just han passat quatre o cinc hores, i...
– Ja ho sé, alcalde! Però ja ha sentit vostè allò dels gossos
salvatges. Alguns veïns asseguren que els han vist... Volem fer
un pregó.
– I si cal, avisem a la Guàrdia Civil, que al menys faran
alguna cosa...
– La Guàrdia Civil... no. No us farà cap cas, ha passat molt
poc temps. A veure, jo no puc anar a Les Borges ara... Calmem-nos una mica, eh. Fem el pregó si ho voleu, esperem una
mica. La Rosa ens farà un cafè... i després si veiem que no
apareixen anem a Les Borges... Què us sembla?
– Son quasi les dotze de la nit, alcalde. No em ve de gust
cap cafè, no entenc perquè li costa tant. Vostè faci el pregó i
esperi, si vol. Jo marxo a Borges ara mateix o els civils no em
faran cap cas. A més a més, la meva dona ja ha anat a l’Albi
amb l’altre cotxe i a hores d’ara ja deu haver trucat per avisar-los...
En Jesús va dir aquestes darreres paraules i va girar-se.
Donava la conversa per acabada, tot veient que el Monjo no
donava més que llargues i no tenia intenció d’implicar-se en
absolut. Volia anar a Borges el més aviat possible.
– Merda! Collons! Quina manera de complicar les coses! –
va cridar el Monjo.
– Què...? Però què s’ha pensat? Serà possi... – exclamà en
Jesús, molest pel crit fora de lloc.
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No va acabar la frase: en Jaume i la Rosa van disparar les
escopetes des de la porta, a poca distància. Els tres cossos van
sortir disparats contra la paret del fons. La força dels grans
perdigons de caça major van fer l’efecte màgic de posar fils
invisibles a les víctimes i com titelles de paper endurit les van
empènyer amb una força desmesurada. La sang va arribar esquitxada fins el sostre, més d’un pis per sobre.
– Jaume, poseu-los al cotxe gran... Rosa, amor meu, baixa
tres ous i assegura’t de que el cuc els entra. Ara que encara són
calents no notaran la diferència. Porteu-los a la cabana cagant
llets i fiqueu-los al regenerador...
– I tu, no vens?
– Vaig a buscar a la dona d’aquest pixapins set ciències. Li
diré que hem trobat les nenes a la Pobla, baixarem un altre cop
a l’Albi i trucaré als civils de Borges. Ara mateix no ens convé
gaire tenir-los per aquí. Ens veiem a la cabana de la Pobla, no
pareu per res ni per ningú...
Els comunicadors d’en Pette i l’Olianne van rebre el missatge de la Rodi.
– Senyor, puc confirmar que es tracta de la Roser i la Sofia,
membres de la colla. Ehm, els companys s’estan posant una
mica nerviosos.
L’Olianne va ocupar la freqüència de sobte.
– Pette, dos Marrak1s es mouen! Alerta!
– Eh! Tu! Digues a les teves feres que es quedin on són o les
faig a la brasa ara mateix...
– Oh! Estimat Pette, ja saps que aquestes bèsties tenen un
cervell no gaire... dotat. Com estàs tan a prop potser ensumen
el sopar...
En Pette va traure el fiador del seu fàser i una sèrie de petites ones de llum morada van anar fent cercles al voltant del
seu braç. L’arma estava carregada. I el seu “farol” en marxa.
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– Espera, espera... – va dir la figura de la pantalla flexible.
– Segur que els podem contenir. Senyor Sog, faci el favor, si
us plau...
– Sí, Senyor, no es mouran si no els ho dic...
– Bé, Pette, què dius? Fem un tracte?
– Quina mena de tracte és aquest? Vols convertir un poble
sencer en titelles teus. Els vols deixar sense voluntat i els vols
usurpar la vida. Infringiràs totes les lleis del nostre sistema,
comerciaràs amb la substància més prohibida de la galàxia i
mentrestant jo he de mirar-te. És això?
– Més o menys. T’has deixat un detall... M’ajudaràs a fer-ho
tot.
– Com...? Què et fa pensar que ho faré? Dos humans captius? Tinc ordres molt concretes, malparit.
– I tant que ho faries per dos humans! I per un...! Hahaha!
Els whites sou tots iguals. Però... no són pas només dos humans...
– Eh? Què vols dir?
– A hores d’ara ja tinc molts fidels a Cervià i algun que altre
en altres llocs que no t’interessen. Si no col·labores, els exterminaré a tots. Però et juro que els faré morir matant. Matant els
seus... Ho entens ara, llastimós white...?
– Ets un desgraciat, Dabyrev. Deixa que ho parli amb el meu
equip...
– Hahaha...! Tens un parell d’hores, ni un minut més...
D’aquí a dues hores mataré les petites humanes, a no ser que
tu i el teu equip no estigueu al Pi Ver, sense armes i amb la pila
d’energia de la vostra nau. Aquí acaba la nostra conversa.
El senyor Sog va enrotllar l’acetat que feia de pantalla i
amb un somriure es dirigí a en Pette.
– Ah! Els humans ens han dit que la teva nena té un gos molt
gran. Sacrifica’l. Els gossos només donen problemes. Criden
molt, posen molt nerviosos els nostres Marraks1... Hahaha...
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El black se sentia molt crescut. Va acostar-se fins estar a
menys d’una passa d’en Pette, el va mirar desafiant ensenyant
els seus dents brillants en un mig somriure en el moment en
que els tres Marrak1s sortien molt a poc a poc de les penombres del bosc. Eren unes bèsties magnífiques des del punt de
vista zoològic. Dos eren uns mascles adults enormes i el tercer
era més un cadell que altra cosa. Tots tres, però, tenien moltes
ganes de sang i estaven totalment condicionats genèticament
per destruir tot allò que no fos black.
– Matar el meu gos...?
– Sigui com sigui, ja no en vull sentir res més d’ell. M’has
entés? – Va dir aquestes darreres paraules girant cua i fent un
gest de menyspreu amb el braç.
– Sí. Perfectament. Però, si tant et molesta, mata’l tu mateix. Pinyol...! Té, corre, té...! Vine a jugar amb el papà!
– Oh, no... No fotis, Pette... – va dir en to llastimós l’Olianne des del seu amagatall sobre la teulada de la masia.
– Oh, sí. Això sí que m’agrada... – va cridar al comunicador
la Rodi.
El Pinyol va sortir disparat del costat de l’Olianne. Els seus
ulls ja no eren ulls, eren foc pur. Tot el seu cos fumejava. Va
saltar de la teulada com qui baixa una escala. En tocar terra una
part del seu pelatge ja estava del tot esquinçat i socarrimat. El
seu volum augmentava a cada segon, era una alliberació. En
Sog va sentir el cop a terra que va fer el Pinyol i va notar com
els seus Marrak1s es posaven en guàrdia i ensenyaven els ullals
en posició d’atac. També va notar com en Pette se li acostava
i va sentir, perfectament, el sorollet característic d’un fàser en
activar-se. Es va girar a poc a poc. I aleshores el va veure. Els
ulls van fer-se grans.
– Merda...
– No, merda, no... Un Marrak, però un Marrak0.
Click.
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En Pette va disparar el fàser a menys d’un pam del Black.
El cap d’en Sog va literalment desfer-se en mig d’una llum
blava tornassolada d’allò més bonica. Sota la lluentor del raig
una font de sang polvoritzada va aparèixer a l’alçada de la
part baixa del coll i per sobre de la clavícula. Va caure com un
titella sense fils.
Els Marrak1s van llançar-se-li a sobre, però va arribar
abans el Pinyol. Amb la primera queixalada va arrencar el cap
del Marrak1 més gran, que va caure com un drap brut als peus
d’en Pette. Quan el segon va voler reaccionar, girant tot el cos
per encarar-lo de front, el Pinyol va atacar-lo amb tota la ràbia
imaginable: urpades, mossegades... Va ser molt ràpid. En Pinyol, ja totalment fora del seu embolcall terrestre, era molt més
gran que els seus adversaris. Ara feia més de metre i mig a sis
potes i aproximadament el volum d’un os bru americà. Com a
únic depredador natural dels Marrak1s que era va gaudir fent
allò. Quan el Pinyol va aixecar el cap de la massa de carn
i ossos trinxats en la qual havia convertit el segon Marrak1
va veure com el tercer, el cadell, estava enroscat, gemegant i
posat d’esquenes a terra mirant el Pinyol amb submissió. Però
aquest no va tenir misericòrdia: el va destrossar en dos segons
i se’l va menjar quasi bé tot, mentre en Pette organitzava els
seus efectius.
– Bon profit, petit... – va dir el comandant mentre arrencava
el comunicador del braç flàccid del black. També li va agafar
el cinturó de combat i la petita motxilla que tenia imantada i
enganxada a l’escut de l’esquena. No sabia on podria estar el
localitzador d’aquell malparit, així que va decidir agafar-ho
tot.
– Rodi! Rodi! Em reps?
– Sí, sí, senyor!
– Tens dues hores per traure d’allà les teves amigues.
– Rebut.
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– Olianne, necessitem trobar la seva nau, o millor dit, el
seu dipòsit mèdic. És possible que l’hagin muntat fora de la
llançadora. Serà l’única manera de tornar la vida als titelles
d’en Dabyrev. De moment agafa el nostre cotxe i emporta’t
els nostres escàners i les coses d’aquest desgraciat. No triguis.
Destí el Pi Ver. Espera’m allà. Jo amagaré la nostra nau. Ja no
la podem deixar aquí...
L’Olianne va baixar del teulat de la casa i va acostar-s’hi.
– L’has feta bona. Ets un gran negociador, sens dubte.
– Què volies que fes? És el primer que he pensat... No hi
veia cap altra solució.
– El final era clar: la guerra. Però potser no calia començar-la avui, no?
– I? Lliurar-nos sense armes, sí?
L’Olianne es va treure el comunicador de dins l’orella i va
fer-li un gest molt clar per tal de que ell fes el mateix. En Pette
va entendre que la seva enginyera volia dir-li alguna cosa de
manera confidencial.
– Pette... portem tres mil anys seguint a aquest fill de puta.
Estic cansada...
– Olianne...
– Deixa’m acabar. Les nostres directrius són preservar la
vida nativa. Sempre ho hem fet així. Sempre hem obtingut petites victòries, sempre els fem fora... Els nostres governants diuen que sempre guanyem. T’ho creus? Sempre perdem... Sempre tornem a començar. Pette... Les directrius són una cosa,
l’objectiu una altra: eliminar els contrabandistes d’oli, acabar
amb el clan black. Fem-ho!
– Què vols dir...?
– Anem a per totes! Localitzem la nau enemiga i els seu dipòsits, destruïm-ho tot i marxem... Tornem a casa, Pette. Anem
de front!
– Però... els humans... la Rodi...
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– La Rodi hi està implicada fins l’ànima, ho sé. L’hem obligada a fer massa vincles. No dic que els abandonem. Però per
un cop deixem que la seva salvaguarda sigui un objectiu secundari.Un cop hagi acabat tot, salvem els que poguem i deixem que es recuperin ells sols. Són una espècie molt forta...
En Pette no va respondre. Això volia dir que, en el fons,
estava d’acord. Segur que li cremava el cor. Després d’una
vida, de moltes vides, de seguir les constriccions d’unes ordres
estrictes, ara, al final de tot, estava a punt de saltar-se-les. Va
tornar a posar-se el comunicador a lloc.
– Rodi?
– Sí?
– Canvi d’ordres. Et quedes al poble.
– Què? Però...
– Escolta’m bé. Jo aniré a buscar les nenes. Les salvaré,
estigues tranquiŀla.
– Però...
– És una ordre...! Busca, captura i destrueix qualsevol niu de
paràsits. Captura i immobilitza qualsevol titella. Porta’ls tots
a un sol lloc. Vés amb molt de compte... Un cop en Dabyrev
ensumi el que passa els farà tornar violents.
En Pette esperava una resposta contrariada al seu comunicador. Per contra, el silenci encara va ser més molest.
– Rebut, Rodi fora... – va rebre uns quants segons més tard.

343

344

CERVIÀ DE LES GARRIGUES
El final...
El Seat 1430 d’en Matías baixava a tota velocitat pel camí
de pedres del trencall dels Molinets. A la bifurcació va haver
de frenar de cop doncs el bòxer de la Maria Rosa, la germana
de la Sofi, estava assegut al ben mig del camí.
– Taiga! Ven aquí! – va sonar des de l’entrada del xalet dels
Lizarraga.
En Matías va baixar del cotxe i va dirigir-se a la senyora
que havia cridat el gos.
– ¿Senyora Lizarraga?
– Sí, yo misma. El señor alcalde ¿no?
– Hehehe, sí, yo mismo... Verá, señora, ya hemos encontrado a su hija.
– ¡Oh! ¡Gracias a Dios! – dient això, la Maria Rosa i el
germà petit, en Javi, van aparèixer per la porta al darrere de
sa mare.
En Matias no comptava amb aquesta companyia i la seva
cara ho delatava...
– Eh... Qué le parece si vamos a avisar por teléfono a la
Guardia Civil i luego la llevo con su marido?
– ¿Mi marido está ya con la niña?
– Seguro que sí, me ha pedido que la lleve allí. Parece que
se han ido a una fiesta en la Pobla...
– ¿Una fiesta? ¿En la Pobla? No me lo puedo creer... Es
muy tarde, alcalde, y como ve tengo dos hijos más. Llame usted mismo a Borjas. Esperaré aquí a Jesús. Seguro que no me
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necesita para venir en coche desde la Pobla. Muchas gracias
por avisarnos.
En Matías va quedar desmuntat. Els seus plans eren uns altres. La fidelització només era efectiva si tots els membres de
la família adoptaven un hoste. Va haver d’improvisar.
– Eh... Señora...
– María Rosa...
– Señora María Rosa, no es necesario que se preocupe ahora mismo, pero quizás sería mejor que me acompañara...
La reacció de la mare no va trigar gens ni mica.
– ¿Qué ha pasado? Dígame...
En Matías va mirar els nens, que no perdien detall des del
marc de la porta del xalet. Va improvisar.
– En esa fiesta había chicos y... bueno... por lo poco que he
podido saber, es posible que Sofía necesite hablar con su madre.
– Voy por mi bolso.
La María Rosa va aturar-se un segon per parlar amb la seva
filla gran.
– Quedaos aquí, enseguida volvemos. Id a la cama. Que
Taiga duerma dentro hoy. ¿Entendido?
– ¿Qué ha pasado, mamá? – va preguntar la filla.
– Nada, cariño... Obedece, por favor.
En Matías va fer una passa endavant i de seguida la Taiga
va interposar-se al seu camí. El bòxer va començar a grunyir
i esbufegar. Aquell gos era manso i babau, el més dòcil entre
tots els bòxers del món, que ja ho son de mena. En aquell moment en Matías sabia que l’animal el mossegaria sense compassió si movia un múscul. Els ulls de la Taiga no deixaven
cap mena de dubte. En Javi va adonar-se de que el gos tenia el
llom eriçat com no l’havia vist mai.
– ¡Taiga! ¡Taiga!
El gos va recular molt lentament sense deixar de mirar en
Matias.
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– Adiós, niños. Vuelvo con papá i Sofi en un plis. Ahora
a dormir – la mare de la Sofi els va donar una abraçada i un
petó.
– No te fies, mamá... – va dir en Javi a cau d’orella de sa
mare. – A Taiga no le gusta ese hombre...
– Tranquilo... a mí tampoco...
Els nois i noies de la colla estaven tots atents al que els pogués dir la Rodi. L’Ia no va poder contenir-se.
– Tenim cinc motos. Si avisem al Josep Maria, sis. I si l’Ernest i en Joan li foten les Gimson al seus pares, vuit. Podem
pujar quasi tots a la Pobla i aleshores...
– No, Ia... – va tallar la Rodi. – En Pette anirà a buscar la
Roser i la Sofi...
– I una merda, jo me’n hi vaig...
– Si hi vas sol... moriràs.
La paraula mort no és un concepte mesurable dins el vocabulari d’un adolescent. Hi és, efectivament, i pels més romàntics potser de manera idealitzada, però per aquella colla
només era una cosa que no podia passar mai. Tot i això els feia
respecte sentir-la, com a tothom.
– I què vols que fem?
– Anem a caçar titelles...
– Què...?
Els nois no havien sentit les darreres ordres. En Pette les
havia fet pel comunicador. La Rodi no tenia molt temps per
donar tots els detalls, així que va anar al gra.
– Al poble tenim quinze, o més, hostatges infectats pels paràsits dels blacks. Són gent dominada. Ja no són els vostres
veïns: ho heu de recordar, és molt important. El seu objectiu
és continuar infectant fins a tenir el major número d’efectius
fidels. Volen dominar la voluntat del poble sencer. Si no ho
aconsegueixen... Us mataran a tots abans cedir...
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– Però... t’has tornat boja, o què? – va saltar en Miki.
– Quanta gent penses que necessiten per dominar el cicle
d’una collita? – va respondre la Rodi.
– Jo què sé... molts... cal collir l’oliva, no? – va dir en Ramon.
– No pas... Només has de dominar les entrades al sindicat
i, sobretot, la sortida. Si a sobre tens els terratinents al teu
costat i les comunicacions controlades, només has de vigilar
que ningú faci més preguntes del compte. I això ho faran sense
pietat... A partir d’avui, tot aquell que molesti, serà eliminat.
Segur.
– Què faran? Pelaran a mig poble? No t’ho creus ni tu...
– Ho faran. Tot aquell que no puguin dominar o controlar,
amb paràsit o sense. El mataran sense cap remordiment...
Alguna noia va saltar immediatament.
– Que els nois vagin a Les Borges, que vagin al cuartelillo,
que portin la Guàrdia Civil...!
– Maria... Imagina’t a tu mateixa explicant això a un guàrdia
civil. Què penses que farien...?
Els nois van callar.
– Hem de localitzar les titelles que poden tenir.
La Rodi va explicar-los la seva experiència amb el pastor
Silveri, l’agutzil i el rector. També va dir-los que per proximitat l’alcalde era un ferm candidat i per tant la seva família
també: en total sis.
– Qui va anar als famosos berenars que va fer l’alcalde? –
va preguntar la Rodi finalment.
– Qui ha entrat a casa de l’alcalde? Fóra una pregunta millor. – va dir l’Antoni. – I com hi entrem nosaltres?
– Per què hi vols entrar? – li va preguntar en Ton.
– No està clar? Si, com diu la Rodi, el perill era el berenar...
els paràsits estan allà. Tothom que hi hagi entrat, potser no
n’ha sortit sent la mateixa persona, no?
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– Elemental, estimat Watson... – va dir en Carles.
– Comencem per allà. A què esperem? – va aixecar-se decidit en Jordi.
Mitja colla ja estava de peu i decidida a entrar a casa de
l’alcalde com fos. La Rodi no ho hauria plantejat millor.
– Si trobem cap titella o posseït o com li diguis, què hem de
fer? – Va preguntar en Carles aturant en sec la comitiva.
– El paràsit és un receptor de voluntats, no penseu que converteix a la gent en robots. Fóra impossible i molt dur pel controlador: es tornaria boig, no és tan senzill. El cuc rep la voluntat del cabdill dels black, però la reb de manera genèrica...
Protegeix, construeix, porta, aconsegueix. De manera dolorosa el cuc ho converteix en un objectiu per l’individu afectat.
Qualsevol cosa pot ser induïda pel cuc: si necessita quelcom
obligarà a l’hoste a aprendre el que sigui per aconseguir-ho:
mecànica, medicina, física... Si l’ordre ha estat forta o continuada, l’hoste farà qualsevol cosa per assolir-la, el que sigui. I
a mida que s’acosti a complir l’ordre, l’hoste alliberarà endorfines per compensar-lo... Dolor o plaer... és bàsic però efectiu.
– És la vida mateixa, Rodi... – va dir la Maribel.
– Bé però que fem? – va insistir l’Ia.
– Primer de tot enraonar, potser la seva ordre de voluntat no
està encara activa o no implica cap relació amb vosaltres. És a
dir, potser no us detecten com una amenaça pel seu objectiu. Si
és així, només cal convèncer-los per anar a... A on els podem
portar? Cap idea?
– Està clar – va resoldre en Carles. – A l’únic lloc on ens seguiran sense fer preguntes: a casa de l’alcalde. Hem d’assaltar
la llar del Monjo i fer-la nostra.
– I un cop allà, què? – preguntà la Neus.
– Un cop allà els hem de retenir, hem d’esperar a que en
Pette ens indiqui on tenen la unitat mèdica els black. Els portarem allà i els desparasitarem. I una cosa més... – va dir la Rodi.
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– Els hostes estan connectats. És com una xarxa, si un nota o
detecta que un dels seus rep o pot rebre mal, els convertirem
en una amenaça per a tots plegats. Anem amb molt de compte.
– Un moment, un moment... I si en Pette no aconsegueix
trobar la infermeria o els blacks el derroten o...
– I si nosaltres no aconseguim trobar i dominar les titelles?
– tallà la Rodi a en Ramon.
– Rodi, nosaltres no fallarem!
– En Pette tampoc.
En Matías va baixar del cotxe al cafè de l’avinguda Catalunya de l’Albi. Sempre feien per tancar tard i ja tenien un
modern telèfon públic. No calia operadora.
– ¿Qué ya han salido? Pues avísalos por el güalqui...
– Alcalde, si ya han pasado la cuesta del moro, no pillarán
nada hasta medio camino de Albi o de la Pobla, ya lo sabes. –
va respondre el guàrdia a l’altra banda de la línea.
– Pues que fastidio...
– El cabo Peláez se va a cabrear, ya te lo digo yo. Salir para
nada no le gusta ni un pelo. Tendrás que invitarlos a tomar un
cacharro...
– Bueno, tú inténtalo. Buenas noches...
– El cabo Almarcha a sus órdenes... Buenas noches.
En Matias va fer una segona trucada.
– Altafulla...? Escolta’m bé.
– Sí...
L’alcalde va tornar al cotxe i va enfilar directe cap a la Pobla. El cuc li proporcionava un mal de cap que augmentava les
punxades a mida que ell mateix treia conclusions: si pensava
que la situació no li agradaria a en Dabyrev el mal creixia, si
per contra rumiava una possible solució l’alleujament era evident. El problema era la inseguretat. Quan una decisió no era
definitiva l’aparició i desaparició del dolor feien que la situació fos molt desagradable i a vegades insostenible. En Matías
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era molt llest i això va fer-li aprendre, ràpidament, a dominar
aquests inconvenients. El millor era creure el que decidia com
la millor opció en tots els casos. El seu objectiu era aconseguir
el major número de fidels i evitar interferències. Aquesta segona ordre induïda va ser molt forta i clara, per tant havia de
complir-se. No importava el cost.
La volta pel Vilosell els comportaria un petit endarreriment,
però en Matias va pensar que seria el necessari de manera que
en Silveri i en Marcel, amb l’ajuda de la Rosa i en Jaume, haguessin acabat de reatomitzar els dels Molinets. Així tot seria
més fàcil.
– Y... ¿puede darme más detalles sobre lo que ha pasado
exactamente? ¿Le han hecho algo malo a mi hija?
– No, no. No se preocupe... ehm. No tengo muchos detalles
pero parece que algun melenudo de esos, con moto, ha intentado propasarse... ehm. Pero no lo ha conseguido, tranquila...
La lluna gran i blanca regalava la possibilitat d’una visibilitat perfecta. Els camps endreçats del terme del Vilosell passaven a gran velocitat per davant les finestres del cotxe, tot
aprofitant les llargues rectes abans d’arribar al poble. La María
Rosa no deixava de donar voltes a tot plegat. Era molt clar que
alguna cosa no rutllava. ‘La Sofi mai pujaria a la moto de ningú que no fos de Cervià i conegut...’ pensava sense parar. Les
llums del poble la van fer retornar al cotxe. Agost estava morint, però com acostuma a passar a les Garrigues els pobles no
deixen de gaudir del vespre i de la nit fins que el fred els congela el nas. La María Rosa va veure com a la petita Rambla encara hi quedava gent fent-la petar. Les baixades i pujades dels
barrancs que envolten el naixement del riu de Set van regirar
l’estomac de la mare de la Sofi. En Matías va adonar-se’n.
– Solo faltan un par de subiditas y ya estamos...
Però en Matías no va aturar-se en arribar a la Pobla: va continuar pel desviament cap a Cervià. La María Rosa va pensar
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que el seu marit i la seva filla estarien en alguna casa en aquella direcció. Va començar a posar-ne nerviosa quan el poble va
quedar totalment a la seva esquena i la foscor de la carretera
els tornà a envoltar. I encara més quan de sobte en Matías va
trencar a l’esquerra per un camí de pedres en no gaire bon
estat.
– ¿Qué es esto?
– Ahora verá a su marido, tranquila.
– No quiero estar tranquila. Deténgase ahora mismo! – va
començar a cridar.
En Matías va donar un cop sec i contundent amb el colze
sobre la cara de la dona. La María Rosa va quedar dormida
plàcidament amb el cap donant copets sobre el vidre a cada
sotrac.
– Quina manera de complicar les coses...
El mal de cap va disminuir. Només li quedaven tres o quatre
quilòmetres.
L’Olianne havia posat dins el Citröen el mínim imprescindible i una rèplica de la pila de la seva nau. En pocs segons va
programar les coordenades geodèsiques i l’altitud eŀlipsoïdal
exacta perquè el cotxe es detingués a l’aparcament del xalet
del Pi Ver. Un cop tancades les portes i polaritzats els vidres
el vehicle va marxar poc a poc pel camí, en direcció a Cervià.
Ella havia d’anar a peu, camp a través. Segurament aquell
black ho hagués fet així. Enganxà la motxilla del mort al seu
escut i va començar a caminar mentre ajustava la visera del
seu casc a visió convencional i escàner de moviment. La llum
de la lluna era tan clara i forta que la funció de visió nocturna
l’ha-gués enlluernat.
– Olianne...
– Sí, senyor?
– Molta sort. Vés amb compte...
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– Tu també, Pette...
L’enginyera white va desaparèixer dins les potents ombres
que aquella nit clara proporcionava.
– Anem, Pinyol...!
En Pette va ajustar-se els cinturons del seient i començà a
prémer botons aquí i allà. Els panels de control de la seva nau
no eren tan complicats com els dels arcaics aparells voladors
humans. Però d’igual manera, calia saber què tocar i quan.
Un petit tremolor va precedir a tot un seguit de crecs i cracks.
Feia més de quaranta anys que el sostre del cobert no s’obria.
Un núvol de pols finíssima sortia amb força per la porta i les
petites finestres que tenia aquell tancat de fusta. Un elegant
i preciós cilindre platejat va començar a elevar-se. A mesura que sortia d’entre les quatre parets algunes parts del cilindre refulgien i adoptaven una altra forma o en deixaven sortir
d’altres, per tal d’afegir-se i fer créixer el cilindre central. El
conjunt va allargar-se, una mena d’ales curtes van acabar de
donar la forma final: una espècie de punta de fletxa amb quatre
plànols en lloc de dos, que vista pel darrere envoltava en forma
d’ics la tovera del motor principal que brillava en blau d’una
manera silenciosa, màgica. La punta va adreçar-se en direcció
a la Pobla. Comença a desplaçar-se, centímetre a centímetre,
molt a poc a poc. En Pette continuà la seva febril lluita amb els
botons. De la mateixa manera que un atleta es deixa anar quan
assoleix l’objectiu, el comandant va tirar-se enrere, relaxat, i
va obrir la comunicació. Al mateix temps, i des de la punta, la
nau va començar a fer-se invisible. Molt poc a poc, seguint el
ritme del seu avançament, més que volatilitzar-se semblava
que la nau entrés dins un mirall. Tècnicament era quasi veritat. Cada punt de la nau projectava a l’exterior el que el punt
situat cent vuitanta graus retenia òpticament per reflexió. El
problema era l’energia que calia per fer-ho. El resultat era que
la nau era allà però podia veure’s perfectament què hi havia a
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l’altre costat amb un retard de milisegons. Una meravella, però
també tenia els seus inconvenients.
– Olianne, Rodi...! Catapulta a l’aire. Repeteixo, catapulta a
l’aire. Sistema de camuflatge activat. Perdrem tot contacte en
menys d’un minut.
– Rebut...
– Rebut...
– Noies... molta sort. Recordeu què hem vingut a fer aquí...
i penseu que demà podríem ser a casa... grrrsssssshhhhkkkk....
La nau va desaparèixer del tot. Un suau remor avançava en
direcció a la Pobla. Potser era una òliba perduda o potser no...
del cert no podia assegurar-se res.
– Olianne, on ets?
– Pujant, noia, estic pujant per l’altra banda del riu. En uns
deu minuts assoliré objectiu. He de buscar un lloc per amagar-me i tenir bona vista.
– Necessito el Pinyol. He de buscar titelles...
– El Pinyol ja no pot entrar al poble, Rodi... No tan aviat, no
fins que pugui generar-li un nou embolcall.
– Què més dona l’embolcall! Estem al límit, Olianne...
– Deixa que arribi, he d’entrar, deixar els detectors del black
mort dins la finca i buscar un lloc on amagar-me. El Pinyol ha
de cobrir-me i netejar la zona de Marrak1s, després ja veurem.
Ara no pot ser...
– I com penses que podré identificar-los a tots? Truco a
totes les portes...?
– No ho sé, Rodi... No ho sé...
– Queden vuitanta minuts. Faré el que pugui... espero que
en Pette arribi a temps.
– Arribarà, tranquiŀla. Ah! A la plaça ha d’estar el cotxe
aparcat. Es quedarà allà fins que faltin quinze minuts i marxarà
cap al Pi Ver. Si necessites una mica de munició, pots agafar-la
del maleter. També n’hi ha el teu vestit de combat, tu mateixa.
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– Fins a menys quinze... prenc nota.
– Tallo... sshcccrrrc.
En Miki, en Jordi, la Neus i l’Ernest amb la seva Gimson
49 van quedar-se al banc dels baldadors. Havien de controlar
la carretera de Les Borges. A l’altre extrem en Carles, amb la
Puch de son germà, la Maribel, la Maria i en Joan van anar fins
els pilons de la carretera de l’Albi. En Jorim va pensar que fora
molt millor anar sol a controlar la pista de les besses. Si calia
sortir per cames valia més no portar paquet a la seva Derbi. Els
que quedaven van repartir-se, també, en dos grups. El primer
faria de nexe amb la resta i esperaria a la plaça amb la moto del
Josep Maria i de la Rodi, amb ell van quedar-se la Maria del
Mar i l’Ia. La resta va anar tirant, com qui passeja, en direcció
a cal Monjo. En passar per davant de la fonda en Salvador va
fer l’alto a la Sílvia.
– Que no mires el rellotge, filla?
– Avui no et cal patir, pare, que fa molt bo...
– Excuses... en cinc minuts et vull aquí...
– D’acord, passegem fins a cal Flari i tornem.
El grup va seguir carrer Lleida avall, però en arribar a la
primera bifurcació van desviar-se, sense fer gaire soroll, al petit passatge d’escales que feia de riera del pronunciat carrer
de Les Borges, just fent xamfrà amb la casa dels Monjo. Les
llums estaven apagades. Tots van seure a les escales. La foscor
era quasi total, el passatge era tan estret que quedava absolutament a l’ombra de la casa d’en Matías.
– Espero no haver-me assegut sobre una merda de gat – va
dir en Ramon.
– I ara què? – va dir l’Antoni – Com hi entrem?
– Per la porta del pati – saltà en Ton. – La meva colla... bé,
amb la colla del pare vàrem arreglar les escales que baixen a
l’hort just ara farà un parell de mesos. Aquí a baix – va fer as355

senyalant el final de les irregulars escales – hi ha una porta de
ferro amb un cadenat. Després ja estem dins...
– Deixeu-me a mi – va fer la Rodi traient el seu fàser.
Van baixar ràpidament les escales i una curta però intensa
lluentor va il·luminar el fosc carreró. El cadenat ja no hi era.
– Joder... jo en vull un com aquest. – va dir en Ton.
– No pensis que t’agradaria – replicà la Rodi. – Passo jo
davant.
Efectivament la casa era buida. Els nens van pujar les escales del pati com si fossin espies d’una pel·lícula i en entrar a
la casa els seus moviments encara van fer-se més còmics, per
com exageraven el que havien vist al cinema. Un es recolzava
contra la paret i l’altre s’arrossegava per davant de l’escala. La
Rodi va mirar-los amb condescendència.
– Apa, nois, busqueu els interruptors de la llum que encara us matareu d’una ensopegada. No veieu que aquí no hi ha
ningú...
Amb uns quants clics la llum va omplir tota la casa. Els
nois van quedar gelats, estupefactes. La part central del terra,
la paret del fons i bona part de les escales estaven tacades
d’una pasta granatosa que era, sense cap mena de dubte, sang.
– Ai... mare meva.! – se li va escapar a la Sílvia.
– Què collons ha passat aquí? – cridà en Ramon. – Aquesta
merda és sang!
– Tots junts! Obriu bé els ulls! – ordenà amb autoritat la
Rodi. – Ramon! Ferma la porta del carrer, posa-hi aquestes
cadires...
– Hem d’alertar als pares, Rodi... Això és massa per nosaltres! – exclamà la Sílvia amb molt de nerviosisme.
– Ho sé, nois, ho sé. Heu de tenir fe. Avisarem les vostres
famílies quan tinguem assegurats els hostes. Perdona, Sílvia,
però... estàs segura que els teus pares no han parlat amb en
Matias darrerament?
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– I és clar que no, ells mai...
– Segur?
– Bé... segur, allò que se’n diu segur...
– Doncs pensa que si un hostatger et veu com una amenaça
t’eliminarà, per molt que sigui el teu pare, el teu germà o la
padrina. Ho sento...
Sala a sala van anar descobrint els espais. A la segona planta una porta de doble fulla va donar-los accés a la gran cuina.
– Bé, ja ho tenim. La casa és nostra. – digué la Rodi. – El
que no sé és on diantre pot ser l’alcalde i la seva família...
– Tens raó. Jo que pensava que hauríem de saltar-li a sobre
i lligar-los i...
– Deixa-ho córrer, Ton, si tenim sort potser no caldrà res de
tot això. Busqueu els cucs! Hem de destruir-los...
– Perdona Rodi... però... Què busquem? Ens has dit què
fan, però no què són – deixà anar la Sílvia.
– Tens raó... – contestà la Rodi. – Busquem ous! Ous de
colors brillants i amb un fort olor a regalèssia. Tot el que ve de
la consteŀlació de Marrak1 fa aquesta olor. No em pregunteu
el perquè.
– Ous...? – van dir en cor la resta de nois.
– Vigileu molt. Si els trobeu, aviseu-me... no els toqueu. Jo
he d’anar a la plaça a buscar munició pel meu fàser. L’Olianne
l’ha deixada allà. Torno en cinc minuts.
– Vale.
El grupet va separar-se. En Ton va retrocedir i baixar les
escales que portaven al cobert de l’Hort. L’Antoni pujà a les
golfes, en Ramon va tornar a la planta baixa per registrar tots
els armaris de les habitacions i la Sílvia va regirar la salamenjador i tots els seus aparadors. Cap dels nois semblava
tenir sort, però tots van quedar sorpresos de les coses que hi
havia dins aquella casa. Potser el més xocat va ser en Ton, que
en fer una ullada pel cobert d’en Matías va saber el que era un
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autèntic cau de farres fet “a lo grande”. Va aprofitar per agafar
un parell de Voll Damms de la nevera.
En Ramon, com son pare, ja tenia força afició per la caça i
la sala d’armes de la planta baixa el va entusiasmar. Tothom
sabia que el Monjo tenia virolla i més d’un cop havia fanfarronejat, en els concursos de tir al plat, de tenir les millors
escopetes de Lleida. Ara era ell el qui les tenia a les mans. Tots
els armaris eren oberts. ‘Qui està tan boig com per deixar les
escopetes i els cartutxos sense tancar...’ va pensar immediatament. La vista va passejar per un parell de Bennellis, una
preciosa Beretta, però les mans van anar directe a una Perazzi
de canons superposats amb unes plaques ornamentades amb
unes filigranes que ja et deien que allò no era una escopeta per
a qualsevol mata-conills. En Ramon no es va tallar ni un pèl:
la va agafar, li va encabir sis cartutxos a la recàmara, es va omplir les butxaques de munició i va anar pujant cap a la cuina.
L’Antoni no va tenir cap sort: va regirar i obrir caixes, va
destapar lones i retirar borrasses. Tret de molta pols, allà dalt
no hi havia res.
– Cap novetat, nois? – va preguntar la Rodi al grupet de la
plaça.
– Bé, ton pare... Uhm, en Pette o l’Olianne o tots dos han
arribat i han aparcat allà al davant, però no han sortit del cotxe.
– Veniu.
Els nens van seguir la Rodi.
– Saludeu al pare...
La Rodiló va obrir el maleter del cotxe i va saludar sonorament. Al cotxe no hi havia ningú. Els nens van saludar, encara
incrèduls davant la idea que el vehicle no tingués conductor.
La Rodi va agafar un parell de tubs brillants, del tamany d’una
pila triple A de les nostres. Els va depositar immediatament a
l’interior de la seva clau de bugies.
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– Això és la teva munició? – va preguntar en Josep Maria.
– Sí, i són les darreres càrregues. És molt difícil recarregar
aquestes bateries sense la tecnologia adequada. Per això va ser
fàcil acabar amb les armes al meu sistema. Només calia eliminar la munició, esperar a que s’esgotessin totes les bateries i
destruir les estacions de recàrrega.
– I doncs, aquestes? – apuntà la Maria del Mar.
– Aquestes les ha fet l’Olianne, ha trigat uns deu anys per
carregar cada pila i l’energia condensada només garanteix tres
o quatre dispars. Bé, no us despisteu... nosaltres ja som dins.
Josep Maria, informa a en Carles i a en Miki i torna.
La Rieju verda i blanca va sortir volant carrer de l’Albi
amunt. Si algú estava agafant el son segur que va haver de
tornar a fer-ho.
La Rodiló va començar a passar carrer avall. Els pares
de la Sílvia ja havien recollit. Per tant en tornar segur que
la seva amiga es guanyaria una bona bronca – si tot seguia
normal. Tant de bo la renyessin, i molt. De sobte unes detonacions fortes i continuades la van fer accelerar el pas.
Venien de cal Monjo.
Quan ja feia una estoneta que la Rodiló havia marxat els
nois ja havien regirat tots els llocs més previsibles on podia
amagar-se un seguit d’ous de monstres paràsits. La Sílvia va
ser la primera en arribar un altre cop a la cuina. Va seure a una
de les cadires, va tornar a resseguir amb la mirada els armaris
que havia obert feia només un minut, va aixecar-se i va mirar
per la finestra. Podia veure, a través de les claraboies del cobert del jardí, com en Ton regirava unes neveres i en treia unes
cerveses. ‘El frigorífic!’ va pensar. El buscà amb la mirada
i, tot i dubtar si era bona idea obrir aquell armari metàŀlic,
s’acostà amb cura. Efectivament eren allà. Primer es va espantar i va donar una passa enrere. N’hi havia en tres prestat359

ges, tots semblaven diferents i calia reconèixer que eren molt
bonics. Els seus dibuixos semblaven orfebreria policròmica
pura. Salvant molt les distàncies recordaven als ous d’estruç
que decoren els artesans a les botigues de souvenirs de mig
món. Els colors eren hipnòtics i les franges més fosques semblaven moure’s. De fet, en el seu entorn natural aquesta era,
precisament, la seva funció: atraure la víctima. La Sílvia va
fixar-se que a totes les oueres, per anomenar aquells contenidors d’alguna manera, en faltaven força i que a la del prestatge del mig n’hi havia uns quants trencats. Un suc molt
semblant a les clares, però de color mel, regalimava cap al
prestatge inferior. Va ajupir-se per guaitar millor. A la part de
baix no es veia res trencat, només un suc ambarí que emetia
una forta olor a caramel. El contenidor corresponent també
era pràcticament buit. En total podrien haver-hi uns trenta o
quaranta ous sencers i uns sis o set trencats. ‘Quin merder...’
va dir-se a ella mateixa.
La noia va agafar-se a la porta per aixecar-se amb més comoditat. Va ser aleshores quan va notar que una cosa llefiscosa
i humida li tocava la mà. Els sis cucs que havien sortit trencant
el seu embolcall havien trepat pels prestatges integrats a la
porta del frigorífic buscant un punt per on sortir a buscar un
hostetjador. Estaven tots sis apilats entre la manteguera i la
goma que aconseguia l’hermetisme de la porta. En el seu nerviosisme per guaitar endins, la Sílvia no va ni mirar cap dels
petits prestatges.
Va posar la mà, directament sobre un dels repugnants éssers. La seva reacció instintiva va ser espolsar-se fort i cridar
al mateix temps. I per poc que ho aconsegueix, doncs el cuc va
estar a punt d’acabar esclafat a terra. La noia va caure de cul.
Es mirà les mans: res als palmells, només un suc carameŀlitzat.
Al girar les mans el terror va apoderar-se d’ella, aquella espècie de gamba llefiscosa estava lligant-se literalment als seus
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dits, per la part de fora. Sense contemplacions va mirar d’arrencar-se’l de sobre, massa tard. A mida que estirava els petits
tentacles s’estrenyien més. Va esclafar-se la mà al terra, però
aquell ésser per molt que es xafés i aplanés sempre tornava a
recuperar la seva forma. Aleshores va venir la fiblada. Un dolor intens i brutal va començar a empènyer des del canell. El
paràsit havia clavat el seu ancoratge entre els dits cor i anular,
al ben mig de la mà. La Sílvia va sentir un mareig i va notar
com tot es començava a ennuvolar. La resta de cucs va començar a descendir pel lateral de la porta.
En aquell mateix moment en Ramon entrà a la cuina. Des
de l’entrada només podia veure els peus de la Sílvia: no es
movien. Però la seva visió de la nevera era total i de les bèsties
perfecta. No va trigar ni un segon a reaccionar. El primer tret
va fer volar mitja porta de la nevera. El segon i el tercer, seguits com un llamp, la van arrencar de les frontisses. Es petits
monstres alienígenes eren ràpids però no tant. El dos que no
van rebre impacte directe corrien desesperats, un en direcció al
l’aigüera i l’altre directe cap en ell. Amb una sang freda de bon
caçador va esperar a tenir el més llunyà a bon tir. El va desfer,
conjuntament amb l’aixeta i una dotzena de platets i tasses de
cafè que estaven eixugant-se a l’aparador del costat. El darrer
tret va ser més delicat. Tenia el cuc pràcticament a sobre i potser no tindria cap altre oportunitat. Va fallar. El cuc va fer un
salt inversemblant quan només el tenia a un metre i mig. En
Ramon va anar endavant enlloc d’enrere i estirant el braç tot
el que va poder va mirar de coŀlocar el canó de la Perazzi en
direcció d’intercepció de la paràbola que estava fent aquella
cosa llardosa. Darrer cartutx, darrer tret. Aquest cop, allò, no
es va desfer, es va volatilitzar, els perdigons van rebotar per tot
arreu, un va retornar-li al Ramon i el va ferir lleument a una
galta. Va deixar ràpidament l’escopeta sobre el marbre i anà a
recollir la Sílvia.
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La noia estava blanca com un ciri, aquella cosa tenia uns dos
centímetres d’agulló totalment incrustat dins la mà i uns quants
tentacles enroscats als dits, que ja començaven a posar-se morats.
– Sílvia!! Sílvia!! – va cridar, desesperat.
L’Antoni va entrar ensopegant amb tot, i al darrere en Ton
que portava l’ambolla de Voll-Damm preparada per llançar-la
contra el qui o el que fos...
– Hòstia puta!!!
– Però què collons!!!
La Rodiló només va tardar uns segons més. El temps que va
trigar en donar la volta per les escales del carreró.
– Aixequeu-la! Poseu-la a la taula, ràpid! – ordenà quan va
poder veure el que havia passat.
– Què li passarà? Què hem de fer? – preguntà l’Antoni molt
angoixat.
– No ho sé! Només sé el poc que he llegit. Però tranquils,
alguna cosa podrem fer. I en qualsevol cas, quan trobem el
mòdul mèdic dels blacks podrem recuperar ferits i hostatges...
– Sí... Però ara... Mira-la! – va fer en Ton mentre assenyalava la mà inflada de la noia. Els seus dits tenien el doble del
volum normal i tot el braç començava a agafar un to groguenc
de molt mal veure.
– Mirem de treure-li això... – va insistir l’Antoni.
– Deixeu-me fer una comunicació – va comentar la Rodi.
– Mentrestant, Ramon, Antoni, poseu en marxa el forn de la
cuina i fiqueu-hi tots els ous dins. Vigileu que no en surti cap...
– Però...
– Feu el que us dic...! – manà mentre es tocava l’orella del
comunicador.
L’intercanvi amb l’Olianne va ser curt i la cara de la Rodiló
no va tranquiŀlitzar gens els nois. Aquests van acostar-se poc
a poc al refrigerador.
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– Espera – va dir en Ramon, que continuava sagnant per
sota del pòmul dret.
Abans d’acostar-se més va recarregar la Perazzi i va posar-se davant agafant-la amb força amb les dues mans. L’Antoni va agafar la primera ouera i la portà amb més por que
cura a l’interior del forn que en Ton ja tenia a tota potència. Va
tancar la porta de cop.
En acostar-se de nou van poder veure com del prestatge
del mig alguns dels ous començaven a trencar-se per la punta.
Semblava que tots volien sortir. L’activitat, o vés a saber què,
els havia despertat.
La Rodiló estava examinant de prop la mà de la Sílvia. El
paràsit, tal i com li havia explicat l’Olianne només estava guanyant temps, enredant. Va decidir-se a donar la volta a la mà
de la seva amiga, i ho va veure. El que quedava de cuc a la part
exterior només era un contenidor, un transport. Com si fos un
virus gegantí el paràsit havia inoculat un part de si mateix de
manera subcutània profunda. Per sort l’hostatger ja no sentia res. Allò hagués estat insuportable. Una mena de llombric
d’uns tres centímetres avançava molt lentament per l’interior
del palmell de la mà. Petites hemorràgies internes quedaven
al seu darrere. Aquella cosa segava o menjava tot allò que li
molestava en el seu camí cap al sistema nerviós central.
– No! – va lamentar-se la Rodiló.
– No...què...?
Tot succeí al mateix temps. Mentre l’Antoni guaitava al
segon prestatge i veia que uns quant ous començaven a trencar-se i fins i tot mocs transparents sortien d’aquí i d’allà, del
forn que vigilava en Ton, i com si fossin crispetes, petites detonacions feien esclatar i xocar contra el vidre les bèsties que
estaven allà atrapades.
– Ramon, estan sortint-ne més...!
– A prendre pel cul! Tapeu-vos les orelles!
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Va buidar l’arma apuntant al fons del refrigerador. Només
va quedar una pasta de color caramel i una profunda olor a
botiga de “gominoles”. L’Antoni va donar-li uns copets a l’espatlla a en Ramon.
– Segur que la nevera ja no s’escapa...
Es girà immediatament per veure què li passava a la Rodi
amb l’estat de la Sílvia.
– Agafeu-li fort el braç – cridà la Rodiló.
– Què vols fer? Què vols dir, fort?
La Rodiló va traure el seu fàser i l’apuntà directament a la
mà de la Sílvia. Els nens van quedar estorats.
– No! Què fas? Rodi...
L’Antoni i en Ton van deixar anar el braç de la seva amiga
i van posar-se davant la Rodiló.
– Rodi?
– No us puc enganyar. Si no recuperem el mòdul mèdic dels
black, ella morirà. Morirà quan marxin ells i si no es mor, pararà boja. És millor sense mà que sense cap, no? No tenim gaire temps. Si el cuc supera el canell li haurem de tallar el braç...
Els nois van tornar a agafar-la amb força. Una llum primer
blava, després blanca i lluent va omplir els rostres de la colla
d’amics. La mà de la Sílvia va desaparèixer. El canell era com
un bunyol socarrimat. Les puntes del cúbit i del radi sortien entre la carn desfeta i els tendons tallats. No sortia sang. La Rodiló
va estirar fort de la pell per sobreposar-la a la ferida i amb la
punta de la seva arma, calibrada a la mínima potència, cauteritzà
el contorn.
– Porteu-me paper d’alumini i una mica de gel...
– No sé si n’hi ha quedat ni un boci. De fet, no sé si ha quedat congelador... – va dir l’Antoni.
– Necessitem antibiòtics, els que siguin. Busqueu una farmaciola a la casa o aneu a la farmàcia i els agafeu...
– Collons, Rodi... no seria millor anar l’Hospital de Lleida?
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– No podràs sortir del poble! – va sentir-se fort i clar des de
la porta.
Tots van girar-se. Eren l’Ernest i la Neus.
– Estan tancant les sortides.
– Qui...?
– La gent, jo què sé... – digué nerviosa la Neus.
– Després de l’enrenou de trets... ara veig que heu estat
vo-saltres... hem decidit venir a trobar-vos, però a mig camí ja
hem observat com un grup de gent venia cap a nosaltres des de
mig carrer Clavé. Els hem vist a l’alçada del carrer Nou. Immediatament hem sentit els trets de la carretera de Les Borges
i en Miki i en Jordi han agafat les motos per anar a guaitar. Un
cop aquella gent ens ha vist han apretat a córrer. I nosaltres no
hem estat menys... I aquí estem...
– Merda, les coses es precipiten... No m’agrada. Aneu a
buscar en Josep Maria a la plaça. Que surti volant i avisi a tots
que vinguin aquí... – digué la Rodi, decidida.
Va tornar a prestar atenció a la ferida de la Sílvia. Embolicà
el monyó amb paper d’alumini i amb un parell de grans draps
nets va tapar-li tot el braç.
– Porteu-la a un llit... Segurament no es despertarà fins
demà, però mireu que no estigui sola...
– Ernest, on dius que has sentit trets?
– A la carretera de Les Borges... i per com han sonat, no
eren gaire lluny...
Al darrer tram de corves perilloses pròxim a l’entrada de
Cervià hi ha un trencall amb un caminet de carro molt pedregós. Allà mateix on diuen que va caure un avió a la guerra civil. Doncs just allà va ser on el senyor Altafulla i el seu
Mercedes Benz, verd ampolla, atraparen el Land Rover de la
Guàrdia Civil. Primer es coŀlocà tant aprop que li va anar d’un
pam de xocar. Immediatament va posar les llums llargues con365

nectades. Els civils no van trigar a forçar l’aturada. Van esperar però a arribar al final de la baixada per detenir-se, a pocs
metres del roc dels enamorats. Primer de tot va sortir el caporal Peláez, fent visera amb la mà per mirar de contrarestar les
llums llargues d’aquell cotxe, que, dit sigui de pas, coneixien
perfectament.
– Don Jaime, por favor. ¿Pero qué cojones hace? Apague
esa luz, joder.
L’Altafulla no va apagar les llums, va baixar del cotxe. Va
obrir la porta del darrere i va traure l’escopeta. El pobre Peláez
no podia veure’l de cap manera. La llum en contra era massa
forta. Un sol tret va valer. El tricorni, que tot just estava acabant
d’ajustar-se al seu lloc, va sortir disparat amb molta força. El
sergent va morir a l’acte. El número Romerales va trigar molt
més a fer-ho, però ho va fer d’una manera molt més dolorosa.
En sortir ràpidament a veure què succeïa va rebre el que era el
segon tret del notari, que va encertar-lo al ben mig del ventre,
prou a prop com per ferir-lo mortalment, prou lluny com perquè
les postes no el destrossessin. Va trigar quasi trenta minuts en
dessagnar-se. Però va tenir temps de sobres, de genolls a terra i
tot doblegat de dolor, de treure la seva arma reglamentària i entre tremolors encertar el turmell del notari de Les Borges. Quan
aquest va caure de costat, entre gemecs, li encertà la mà. Va
intentar tapar-se amb les dues quan va veure que el caporal tenia
l’arma a les mans. Després va tirar-li sobre el fetge, el pit de ple,
el coll (amb una impressionant font de vermell venós), el cap,
fent-li saltar uns quant dents, i finalment, un parell més a les extremitats. Però en aquests darrers trets el notari ja havia mort i el
caporal estava pràcticament desmaiat,. L’últim el va errar, però
el rebot a la carretera va trencar i apagar una de les òptiques del
Mercedes. Ara, al menys, la llum no molestava tant.
Només un minut més tard una Gimson s’acostava a poc a
poc al lloc. Uns deu metres abans d’arribar, van parar la moto
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i la van girar en direcció al poble. Si calia córrer valia la pena
estar encarats.
– Hòstia puta
– Jooooooder!
– S’han pelat entre ells... Però per què? – va dir en Miki
mentre en Jordi vomitava a la cuneta amb unes arcades tan
grans que el van deixar sense esma. Un cop va quedar buit del
tot, van acostar-se una mica més. Potser havien passat cinc
minuts.
– Què fem? Tirem a Les Borges? Busquem més guàrdies? –
digué en Jordi molt nerviós.
De sobte des del poble un soroll inconfusible va alertar-los
d’un parell de llumetes petites i conegudes que s’acostaven.
– En Josep Maria! I en Carles...!
Les dues motos van arribar en un sospir. En Josep Maria
no va ni baixar de la seva màquina, però en Carles va haver de
fer-ho per deixar que el seu estómac pogués buidar-se a gust,
de poc no li dóna temps ni a posar la pota de cabra de la Puch
de son germà.
– La Rodiló diu que tornem tots, la cosa s’ha complicat a
tope. S’han liat a trets...
– No em diguis, i això què et sembla? – li replicà en Miki.
Va ser aleshores quan en Josep Maria va mirar al seu voltant i poc a poc va anar posant-se groc i sentir com la seva
panxa no estava gaire a gust.
– Què penseu que hem de fer, doncs?
– Tornar – va dir en Carles, ràpidament. – Recordeu que
tots hem jurat que li faríem cas en tot...
– Hòstia, Carles! I si és ella la que ens enganya? I encara
que no ens enganyi... potser ella sola no pot amb els... dolents.
Jo què sé. Potser fóra millor que un de nosaltres s’escapés a
Lleida.
– Potser tens raó – assentí en Josep Maria. – L’única moto
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que pot aconseguir-ho sense trigar molt és la meva. Què penseu?
– De moment recollim les pistoles d’aquests desgraciats,
que mai se sap... – va dir en Carles. – I sí, també penso que
potser ens caldria una mica d’ajuda. Aquí hi ha morts de veritat...
En Jordi regirava entre les butxaques del seu protector, en
Peláez, per trobar la claueta del forrellat que amagava les metralladores del Land Rover. Feia grans esforços per no mirar
on havia d’haver un cap i només n’hi havia mig d’on sortia un
bassal de cervell i sang.
– Aquí la tinc...! – aixecà el pom de claus triomfalment. –
Jo no sé si marxaria, però si vosaltres penseu que és el millor...
I qui li dirà a la Rodi?
Els altres tres nois van mirar-se.
– Ja li diré jo... – va oferir-se en Miki. – Vés! Busca la
guarnició de Lleida i digues que hi ha hagut trets a Cervià. No
diguis res més i ja està.
En Josep Maria no va esperar a rebre més indicacions. Va
apretar gas i va desaparèixer costa amunt. Si tot anava bé en
uns quaranta minuts podria ser a Lleida i en trenta més podria
haver-ho explicat tot al guàrdia de torn.
Els nois van recuperar una pistola d’un dels morts i un subfusell del cotxe dels guàrdies. En Jordi estava mirant de recordar les explicacions del caporal del dia que van lliurar-se de
les multes per tal de carregar correctament les armes. Mentre
ho feia, tant en Carles com en Miki miraven de posar en marxa
l’aparell de ràdio del vehicle dels civils. Només sentien sorolls
blancs i interferències. Cinc minuts després van decidir apagar
aquell artefacte. Novament en silenci, de lluny els va semblar
que tornaven a sentir la moto del Josep Maria. Tots tres miraven cap a la carretera i de sobte van escoltar tot un seguit de
trets de caça. Els van sentir també lluny i interferits pel mateix
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poble. Van girar-se, però no van veure res. En tornar a mirar
cap a la carretera el soroll de motor va fer-se molt més evident.
– Joder, com sona. I això que ja deu ser molt lluny... – va
dir en Carles.
Però, de sobte, van veure la tremolosa llumeta blanca de la
Rieju al cap de munt de la costa. Baixava a tota velocitat.
– Què s’haurà deixat?
– Hòsties, com va! Se la fotrà...!
La moto continuava baixant a tota velocitat. De fet, baixava
al màxim que el motor podia donar.
A en Carles se li va eriçar tota la pelussa del clatell.
– A les motos! Fotem el camp d’aquí! – va cridar el de cal
Marconet. Saltà sobre la Còndor groga i d’un cop de peu la
posà en marxa.
– Puja! Jordi! Puja ja!
– Però què...?
En Miki estava amb els ulls molt oberts patejant la petita
palanca d’arrencament de la Gimson del pare d’en Joan de
ca la Gàl·lia. No es posava en marxa de cap manera. En la
seva desesperació va donar-li tant fort que la palanca va sortir rebotada al terra. Va fer-se un dolorós tall al turmell amb
el cargol punxegut que va quedar penjant. Va posar segona i
apretà a córrer empenyent la moto amb l’embragament premut
per tal de posar-la en marxa com fos. En Jordi encara no sabia que passava però el pànic dels seus companys era del tot
contagiós. Va saltar a la moto groga. En el mateix instant en
Miki va deixar anar l’embragament i d’una manera llastimosa
i ofegada el petit motor de la moto grana i plata va començar a
repetejar. El noi va saltar sobre el seient i donà gas a tope, en
aquell moment en Josep Maria passava a tot gas pel seu costat.
– Correuuuu!!
Va passar a més de noranta quilòmetres per hora. Només
uns metres al darrere una enorme massa negre amb uns ulls
369

ferotges, plens de foc, corria de manera desesperada en la seva
direcció. Les ungles feien espurnes brillants sobre la carretera
a cada salt de la bèstia. Si no hagués sigut per que aquell Marrak1 tenia gana i va aturar-se a tastar els cadàvers estesos a la
carretera, en Miki no ho hagués explicat.
Per fi veia la zona sencera. L’escàner va dibuixar sobre la
pantalla principal una simulació de tot el terreny. En Pette va
apagar completament els motors, va avançar per inèrcia molt
poc a poc. Segurament una persona caminant aniria més ràpid.
La recta entre Cervià i la Pobla, per on havia avançat la
nau dels white, deixava la cabana de l’Ernest lleugerament a
la dreta de la seva trajectòria. Va girar sobre el seu eix però no
va canviar la direcció. Si l’ordinador havia calculat bé quedaria aturat sobre una petita construcció de pedra, només a uns
seixanta o setanta metres de les modernes construccions on
segurament tenien les noies captives. Li quedaven poc més de
trenta minuts per complir el pacte amb en Dabyrev. Li havia
costat més d’una hora fer els escassos deu quilòmetres. La navegació en camuflatge total no podia ser d’una altra manera.
No sabia si baixar a peu o intentar una entrada desesperada
amb nau i tot.
Les lectures li donaven moviment dins de la construcció
del mig: dos humans i un Marrak1. Sis humans a la nau de la
dreta. Pel perímetre, res.
‘Res? No pot ser. Cap black? Un moment... ‘
Els sensors van llançar uns nous puntets a la pantalla.
‘Dos humans s’acosten a gran velocitat. Un cotxe... I un
altre de nou dins el cobert, però si no hi era. Ep! I un altre!
D’on ha sortit aquest? El tinc just a sota.’ El seu subconscient
va obligar-lo a dir-s’ho amb veu baixa, com si aquell humà
que sortia de la cabana que tenia a sota el pogués sentir. ‘La
màquina deu d’estar fallant...’
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Res no fallava. Efectivament hi havia un home a menys
de deu metres de la base de la nau. En Pette va connectar les
càmeres exteriors. Aquell individu va sortir de la cabana i va
començar a mirar al cel. Va estar uns segons mirant directament en la seva direcció. Per un moment va pensar que podia
veure’l, tot i que era pràcticament impossible i molt menys
en posició estàtica. En qualsevol cas de seguida va veure que
aquell home no era un titella. Quan va sentir com el cotxe
s’acostava va amagar-se ràpidament darrera d’uns esbarzers.
‘Merda! Un testimoni...’
El cotxe va acostar-se fins la porta del primer magatzem,
immediatament van sortir de dins les set persones que hi eren:
en Jaume, la Rosa, en Jesús, els dos veïns dels Molinets, l’agutzil i el pastor. Si l’escàner havia fet la lectura de sis humans
va ser perquè un minut abans un d’ells només era un cos sense
vida sobre una planxa de metall polit. Tres d’ells tenien la roba
força esparracada i molt tacada de sang.
– Si que has trigat, no? – va dir en Silveri.
– Les coses s’han complicat una mica, però ja està.
– Ens ha donat cap ordre concreta en Dabyrev? – preguntà
en Matías.
– Sí – digué, molt decidit, en Marcel. – Hem de tornar a
Cervià i repartir els ous aquesta mateixa nit. Demà vol tenir
tots els fidels disponibles.
– Entesos, en teniu cap aquí? És per aquesta dona – féu en
Matias assenyalant dins el cotxe.
En Jesús va guaitar dins i va veure que es tractava de la
seva dona. Amb una indiferència absoluta va tornar a escoltar
el que deia en Silveri.
– Sí, en tenim dos, però son per les nenes. En Dabyrev ens
ha dit que demà els hi donaria ell mateix. No podem entrar, o
el Marrak1 les pelarà tant a elles com a nosaltres. Matarà tot
allò que entri allà dins i que no sigui en Dabyrev.
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Quan en Pette va sentir allò pels micròfons d’alta sensibilitat va arronsar el nas. La cosa es posava molt de banyes.
– Què fem, doncs? – preguntà en Matías.
– Jesús! Lliga-la i porta-la al maleter del cotxe d’en Marcel.
La baixarem a casa, allà ja l’apariarem.
– Cap problema. – contestà l’altre.
– Tapa-li la boca, que crida com una condemnada... – afegí
en Matias.
D’una revolada obrí la porta i estirà la dona sense cap mirament. Caigué a terra de costat. Va continuar arrossegant-la fins
la part del darrere del Renault 6 d’en Marcel. La María Rosa
va mig despertar-se per culpa de les petites laceracions que,
sent arrossegada pel terra, se li estaven fent a cames i turmells.
La primera cosa que va veure va ser la cara del seu marit: estava ajupit lligant-li les cames amb una corda.
– ¿Jesús...? ¿Qué....?
– Hola, amor mío. ¿Qué tal estás?
En Jesús va incorporar-se i sense dir gaire cosa més va donar-li un fort cop al cap. La María Rosa continuà dormint.
En Pette va plantejar-se intervenir, però no tenia clar si podria amb tots a l’hora sense haver de causar un mal irreversible
als humans. A més a més encara no sabia com entrar dins el magatzem dels blacks per rescatar les nenes. I encara l’amoïnava
més pensar que els dos blacks que quedaven poguessin estar de
front a l’Olianne o de la Rodi. No podia entendre que haguessin
deixat sol el seu punt clau, la seva base de càrrega i punt de fuga.
– Silveri! – digué en Matias. – Queda’t aquí, vigila els magatzems i quan vingui en Dabyrev ell et dirà què fer.
Alcalde i agutzil van arrencar els seus cotxes i van desaparèixer entre les ombres perfectes d’aquella nit tan clara.
La nau dels white va començar a moure’s a pas de tortuga.
En Pette volia posar-se just sobre l’edifici del mig. El moviment de la nau comportava una lleu brisa i el silenci absolut de
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tot l’entorn. Bestioles, insectes... tot callava en l’avanç d’allò
que no podia veure’s.
La sorpresa d’en Pette va ésser majúscula un cop la nau va
estar a menys de cinc metres dels edificis i els sostres de totes
tres construccions van començar a replegar-se. Les planxes
metàŀliques lliscaven unes sobre les altres. Van fer-ho causant
un cert escàndol. Aquells sostres estaven pensats per obrirse i facilitar la càrrega des de l’aire. En estar tots tres oberts
en Pette va poder veure com dins hi relluïen dos contenidors
daurats. La darrera construcció era buida. No hi podria entrar
si no era per la força. Uns metres més enllà en Silveri estava
parat mirant les construccions. No entenia res, tenia por i això
no era gens bo pels interessos d’en Pette. Va sortir corrent cap
al Land Rover dels blacks. Volia fugir i el més preocupant era
que no hagués transmès ja la sensació de pànic a tots els fidels
i al seu cabdill. En Pette no tindria temps de fer visible la nau,
baixar, obrir comportes i neutralitzar el pastor. Per sort no li
va caler: just del darrere del cotxe negre aparegué un home.
Aquell que romangué ocult entre els esbarzers. Duia a la mà
el pal nou i pelat d’una aixada. En Silveri el va mirar molt
sorprès: no havia vist mai aquell individu.
– Qui...? – renegà el pastor.
No va dir res més: la negror el va envoltar. Segurament
dormiria unes quantes hores.
L’Ernest va pensar que l’havia mort, doncs la bastonada va
sonar amb un crac molt contundent. En realitat, però, només
tenia un petit trau per sobre del front. Res que no es curés amb
una mica de descans i nou o deu puntets.
La nau dels whites es materialitzà com si d’un miratge es
tractés. L’Ernest no va perdre detall. La maniobra d’aterratge,
ja sense les constriccions que el camuflatge comportava, no
va durar més d’uns quants segons. L’Ernest donà un pas enrere: no tenia por, ja feia molt temps que espiava als blacks i
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havia vist de tot. Però no com allò. No tots els dies podia veure com una nau extraterrestre apareixia del no res, aterrava a
menys de cinc metres i s’obria la porta, donant pas a la sortida
d’algú. Va fer un segon pas enrere.
En Pette va baixar de la nau. El seu vestit de combat li oferia més l’aspecte d’un bussejador que d’un soldat.
– Hola.
– Hola... què fots a les meves terres?
– He vingut a endur-me tot allò que no hi ha de ser.
– Doncs fas tard. Molt tard... Trenta-cinc anys tard...
En Pette va deduir ràpidament qui era l’home i va pensar
que el millor era no donar treva a aquell cervell amoïnat.
– Pots ajudar-me?
– I tu? Pots ajudar-me a mi?
– A què?
– A pelar un gos, un gos molt gran...
– D’acord.
– Però com hi entrarem? No hi ha portes...
– Oh, i tant que n’hi ha, el que passa és que no es veuen...
No pateixis, les obrirem. L’animal que hi ha dins matarà dos
innocents un cop obrim la porta. He d’encertar-lo de ple amb
la meva arma, no puc fallar. No sé si funcionarà, però quan
s’obrin les portes hauràs de córrer cap a les noies. Costi el que
costi treu-les d’allà, jo m’encarregaré del... gos.
En Pette va accionar el seu escàner i també posà en marxa
el seu fàser. Dos trets, potser tres. Les bateries de l’Olianne no
podien durar més. Les lectures li mostraven les tres figures,
dues estirades a terra al fons de la nau i una tercera que semblava acostar-se, encuriosida, cap a l’entrada on eren ells. Els
dos homes van fer córrer les portes de ferro sobre les guies. El
metall platejat va aparèixer. Els homes s’hi reflectien.
– Un moment! S’està acostant, va cap a nosaltres – digué en
Pette mirant la pantalleta de l’escàner.
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El comandant va col·locar la mà sobre la superfície i tot
el pany de paret sencer va començar a ondular-se i fer-se
transparent. La bèstia es girà ràpidament i va començar a
córrer en direcció a les nenes. En Pette allargà el braç i disparà dos cops seguits. El primer va fer caure el Marrak1
de costat, esborrant-li les dues potes de la dreta, i el segon
va arrencar-li un bocí sencer de la pota posterior esquerra.
Havia disparat massa avall. La bèstia, però, només podia
avançar arrossegant-se. En Pette va avançar-se unes passes
i estirà de nou el seu braç, però aquest cop només aconseguí
que una llum blava molt bonica il·luminés el llom de la bestia. La pila estava esgotada. L’Ernest ja estava practicament
a l’alçada de les noies però en cap moment va deixar de
mirar la bèstia. Estava molt malferida, ranquejant, però va
veure que el tercer tret havia fallat i que allò, tot i estar mutilat, avançava cap a ells. Les noies eren a tocar, una de elles
feia ulls de sorpresa. Estava en estat de shock però segurament podria caminar. L’altra estava totalment estabornida,
l’hauria de carregar... i aquella mala bèstia, ferida o no, els
interceptaria a mig camí.
– Eh! Tu! El de negre! Agafa les nenes i ves-te’n...!
– No, espera... Tinc una altra bateria... – féu en Pette.
L’Ernest s’abalançà cap al Marrak1. El pal de l’aixada anava amunt i avall. Les urpades de la bèstia només podien venir
de la dreta si l’animal no volia caure estès de morros. L’humà
continuà colpejant sense descans. Més d’un cop va estar a
punt de perdre el bastó entre els ullals del Marrak1 però sempre aconseguia esquivar la queixalada.
En Pette cridà a la Sofi però la noia estava tan trasbalsada
que no es mouria a no ser que l’arrosseguessin.
– Pots aguantar?
– Aquest no es mourà... trau-les! – va dir l’altre mentre continuava palejant el dur cap del Marrak1.
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– Anem, bonica. Tu pots caminar, ajuda la Roser, va... – digué molt suaument en Pette.
Va agafar la Roser i la va carregar sobre una espatlla. Obligà a la Sofi a posar-se de peu i agafar-li la mà. Van sortir tocant
la paret més allunyada del Marrak1. La desesperació de la fera
anava en augment en veure que l’ordre del seu amo no podia
ser assolida. Amb un moviment al límit va aconseguir colpejar
l’Ernest amb la pota esquerra. L’home de la Pobla va rodar a
un costat amb la cama plena de talls. Sagnava per tot arreu.
Uns centímetres més i li hagués tallat la cama.
– Gahhhh!
El Marrak1 va girar cua i començà a arrossegar-se en direcció a en Pette. Aquest no tenia molt avantatge però amb una
mica de sort se’n sortiria. La fera s’alçà sobre les tres potes
que li quedaven i enlloc de ranquejar i mig arrossegar-se va
començar a saltar. Quan ja estaven a punt de sortir a l’exterior
la Sofi va deixar-se anar i va quedar-se palplantada al ben mig
de la porta, mirant com la bèstia se’ls acostava. En Pette la
va tornar a agafar per la mà i l’estirà amb força. Ja el tenien a
sobre, era clar que en el proper salt els cauria a sobre... però no
va ser així. El Marrak1 va obrir molt els ulls, va fer un bram
ofegat cap endins i va caure desplomat a terra. L’Ernest havia
aconseguit clavar-li tot el mànec de l’aixada pel forat fumejant
d’on feia una estona li sortia una de les potes perdudes. Durant
uns segons tots quatre van quedar estesos a terra.
– Rodi? Rodi? Olianne? Tinc les nenes. Tallo.
En Pette va aixecar-se i va anar a comprovar si el mòdul
mèdic dels blacks estava, com ell sospitava, al magatzem del
costat.
– Ràpid! Ernest, vine... Estira’t aquí.
– Què collons és això?
– Serà com fer-te una radiografia, no pateixis... et curaré.
– Primer les nenes...
376

– Tranquil. Hem de tallar aquesta hemorràgia ara mateix.
L’Ernest va estirar-se a la planxa polida que estava encabida entre dos cercles també metàŀlics a cap i peus. Va dormir-se
immediatament. Del cercle del cap van sortir eixos de llum
que encaixaven en el seu mirall als peus. Uns minuts després
les ferides estaven tancades. L’Ernest va ajudar a pujar la Roser a la taula de la unitat mèdica.
– Ostres. És com un miracle. Com pot ser...?
– Bé, de fet és un accelerador de cèl·lules mare. La feina
grossa la fa el teu propi cos, sempre que les cèŀlules estiguin
vives poden autoreparar-se i generar-ne de noves llegint el seu
propi codi genètic. Només les del sistema nerviós central no ho
poden fer.
– Les cèl·lules de quina mare? Què vols dir?
– És igual, no pateixis. Ja has vist que no cal fer res...només
estirar-se aquí. Jo he de marxar, tinc companys en perill. Posa
les nenes sobre aquest metall, tal com ho has fet tu. La màquina farà la resta.
– Entesos...
– Quan les tinguis bé, agafa el cotxe aquell i posa-les a resguard. En un parell d’hores porta-les a Cervià. Per bé o per mal
el seu destí ja estarà decidit...
– I aquest paio?
– Aquest... entra’l a la màquina, dormirà tota la nit. La bèstia morta... crema-la.
– Molta sort.
En Pette va córrer cap a la nau. Sabia perfectament que si
els blacks no eren allà i si la Rodi no els havia vist al poble,
l’Olianne estava ficada en un bon embolic. La nau s’enlairà
amb una elegància silenciosa, pujant i girant, posant el morro
(o el que podíem interpretar com la part del davant) en direcció a Cervià. Teclejà ràpidament sobre la consola: volia
localitzar les seves companyes.
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– Rodi? Olianne? Contesteu!
– Aquí Rodi, Pette. La Roser, la Sofi...? Com...?
En Pette no la va deixar continuar.
– Bé, bé, estan segures i vigilades, no patiu. Ha contactat
l’Olianne?
– No. Pette, aquí estem perdent el control. Tenim la casa
de l’alcalde assegurada i pensem que tots els contenidors de
paràsits estan destruïts, però...
– Però... què? Digues.
– Alguna cosa ha sortit malament. Hem sentit trets pel poble, els nois de la colla diuen que han vist morts a la carretera
de Les Borges i que un Marrak1 els ha perseguit...
– Merda, està tancant el poble. Esteu en perill!
– Segur que els titelles s’han connectat...
– Si els Marrak1s entren al poble mataran a qualsevol que
es posi pel davant... Heu d’aguantar on sou. Esteu tots junts...?
– En falta un...
– Qui?
– En Jorim...
– Ho sento, Rodi...
– Rebut, comandant. Vés a per l’Olianne...
– Tallo.
En Jorim ja feia una bona estona que s’estava plantejant
tornar al poble. Només li quedava un Fortuna, tenia una mica
de fred i aquella pista no semblava que hagués de ser transitada per ningú... i menys un monstre. Això sí, feia uns vint
minuts o mitja hora havia sentit un bon escàndol de petards
i corredisses de moto a la banda de Les Borges. Va decidir
pujar pel dret, però sense llums, al cap de munt del turó de les
Voltetes, que feia de límit natural del poble en direcció a l’Albagés. Des d’allà podria veure, només movent-se uns metres,
el poble. Un bocinet de carretera de Les Borges i tot el que es
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podia veure de riu Set en direcció a la Pobla, el Pi Ver inclòs.
El silenci era absolut, la llum de la lluna era molt forta, pràcticament enlluernava. Va amagar la moto entre dues oliveres i
va pujar fins dalt. Eren uns bancals molt planers que un sonat
de Barcelona havia comprat amb l’intenció de fer-se un pista
per fer volar avions de joguina. Caminà del tot despreocupat.
Entre pipada i pipada aprofitava per patejar alguna pedra del
camí. La seva ombra era tan clara que ningú hagués dit que ja
feia estona que havien tocat les campanes de la una.
Una pedra caiguda de les restes del que segurament havia
sigut la cabana d’aquell tros li serví de cadira. El poble semblava un pessebre. ‘Tots els poblets són iguals’, va pensar. ‘Tots
menys aquest’. El cigarret li cremava els dits, però saber que no
en tenia més el va convèncer per socarrimar-se els llavis fent la
darrera calada. Observà com la burilla quedava totalment apagada sota la seva sabata.
Des de l’interior de la cabana derruïda una figuera jove lluitava per fer-se camí. Sense cap dubte guanyaria a la dura pedra
que li volia impedir créixer. En Jorim la mirà distret, però de
sobte unes llums li van cridar l’atenció. Venien del turó del
Pi Ver. Eren com llampecs curts. No va haver-hi cap so. Tot
era silenciós fins que, com una traca, van arribar tots els pets
i pums. Una bona mascletà coronada amb un gran tro que el
va fer posar-se de peu, blanc i petrificat. Un cotxe, no podia
apreciar quin o de qui, havia sortit volant des d’un punt del Pi
Ver per caure estrepitosament contra el terra i esclatar, sorollós.
– La puta d’oros...!
Encara va quedar més blanc quan, sense entendre com, tot el
que veia va semblar fer-se borrós just davant el seu nas per tornar a fer-se clar i nítid un segon més tard. Un altre cop borrós,
després nítid. Va pensar que eren els seus ulls. Se’ls va fregar
mentre començava a caminar en direcció a la moto. Als ulls no
tenia res. Per sobre del seu cap va materialitzar-se un enorme
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ou platejat. S’entrebancà i va caure de costat al camí. La rascada hauria sigut dolorosa en qualsevol altra circumstància, però
en aquell moment ni la va notar. Es posà les mans al cap tot
quedant-se molt quiet. Aquella cosa va passar-li per sobre en
direcció a l’Albagés.Anava rascant el terra i no feia cap soroll.
Va descendir just darrere del següent turonet. En Jorim estava
arrebossat de pols i no sabia si plorar, cridar o què fer. Es posà
de genolls i mirà en direcció a la seva moto. Cinquanta o seixanta metres, no pas més.
– Som-hi... he de tornar ara mateix...
Aleshores va sentir-ho. Alguna cosa o algú es movia no gaire lluny, i eren més d’un. Podia córrer o intentar amagar-se. Just
al darrere d’on era l’actual propietari d’aquell terreny havia fet
construir una mena de bassa per a les seves maquetes navals.
Pel que semblava estaven fent proves d’estanquitat doncs hi
havia més d’un metre d’aigua tot al llarg d’aquella mena de
piscina natural recoberta de tela asfàltica. En Jorim, mort de
por, s’hi va llençar sense pensar-ho gaire. L’aigua estava molt
freda, bruta i el fons era ple d’una incipient molsa llefiscosa.
Primer va quedar-se a la vora però a mida que sentia com les
respiracions i els esbufecs anaven fent-se més forts va anar retrocedint fins trobar-se al ben mig de la bassa. La fondària era
tan escassa que podia estar estirat i tocar el fons tot just quedant-se de genolls. Treia just els ulls i el nas per respirar. Els
Marrak1s van arribar. Primer va pensar que no el veien, però
estava equivocat: el tenien ben controlat. El seu terror anava
en augment. Les bèsties apareixien i desapareixien de la seva
vista. De sobte una de les feres va aparèixer just al voral més
proper. Se li va girar el cor: aquell animal era lleig i monstruós,
esbufegava i feia gemecs. Va estirar la pota intentant arribar al
cap d’en Jorim, exactament igual que quan jugues amb un gat i
li poses el clauer just un centímetre més lluny del seu abast. A
l’altre costat la segona bèstia va intentar fer el mateix.
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‘No salten... Com és que no salten i em pelen d’una vegada...?’ pensava en Jorim mentre, en un atac de romanticisme
adolescent, davant la mort propera, es lamentava una vegada
i altra de no haver tingut temps de fer tantes coses com calia
a la vida. ‘Merda...! Moriré verge...’. Els Marrak1s insistien i
insistien, però era evident que no volien mullar-se. ‘Si ho sé
li dic alguna cosa a la Rodi. Què més dóna que tingui tres mil
anys. Jo no vull morir verge. Tot i que potser al ser extraterrestre quan ens donàvem petons ja fèiem l’amor... Vés a saber on
tenen els òrgans reproductors. Potser fins i tot l’he deixada en
estat... Oh no, merda! Moriré sense conèixer el meu fill’. Finalment el més gran dels dos Marrak1s que assetjaven en Jorim
va decidir-se a posar una pota dins l’aigua. Ho va fer amb molt
respecte, intentant estirar les altres potes tot el que podia, però
al pocs segons va retrocedir, gemegant amb força. En Jorim
va sortir del seu èxtasi auto-compassiu per veure com aquella
cosa es llepava insistenment la pota mullada, que no deixava
de fumejar.
– La hòstia...
Els va esquitxar amb la mà i totes dues feres van allunyar-se
espantades. Era clar que l’aigua no els agradava gens. Tan clar
com que ell no sortiria d’allà fins que no marxessin.
En Pette va trigar poc més d’un minut en arribar al Pi Ver.
No va molestar-se en camuflar la nau. Ara ja era una qüestió
de velocitat, havia decidit lluitar de cara. Feia tard, com sempre. En el moment en que remuntava el turonet per superar la
barrera de pins vells del vessant sud de la casa va poder sentir
i veure l’explosió. Era el seu cotxe, que va sortir volant més
de deu metres enlaire per caure desfet sobre el camí de pedres.
– Olianne?! Respon!
– ...srrrrrccchhhh
– Rodi?
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– ...srrrrrccchhhh
– Sí? Senyor? He perdut connexió amb l’Olianne fa just un
parell de minuts.
– No la veig! Descendiré...
– Pette! No posis en perill la nau! Recorda que és la única
manera de seguir-los... senyor...
– Un moment! La veig, està aquí a baix. La tinc, la tinc.
Sembla ferida...
En Pette va descendir amb molt de compte. Tots els escàners de la nau li asseguraven que no hi havia cap altre ésser
que no fos la tinent Olianne i el Pinyol. La nau va quedar en
suspensió a un pam de terra. En Pette va sortir, el fàser carregat amb la darrera pila d’energia que li quedava. El Pinyol era
mort. Al seu voltant cinc Marrak1s estaven absolutament desmembrats o carbonitzats. L’animal tenia sang, i alguna urpada
i queixalada, també, però el que l’havia mort eren trets d’armes humanes. Molts trets. Per matar un Marrak-zero no eren
suficients les armes de matar conills ni tampoc les de senglars
a no ser que es disparessin molts i molts cops. En Pette va veure ràpidament que no calia perdre el temps amb el Pinyol i va
córrer cap a l’Olianne.
– Olianne... Olianne... Oh, no...
En Pette va agafar-la en braços i pujà a la nau. El cos de
la tinent estava mastegat. L’escut del vestit de combat l’havia
protegit del tot de les queixalades dels Marrak1s, però no va
poder evitar la pressió sobre coll i cames. La columna estava
seccionada en diversos llocs. El vestit també havia rebut desenes de trets a boca de canó que van trencar-li costelles i dits.
Pràcticament van aconseguir rebentar la visera del casc. Qui
fos que disparés volia estar segur de la seva mort.
– Rodi.
– Senyor.
– La tinent ha caigut.
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– Què? Pette!
– Rodi...
– No pot ser! Porta-la a la cabina, ràpid! Pette!
– Rodi! Caporal! Si us plau...
– Sí...
– La tinent ha caigut. El Pinyol està desfet, no crec que se’n
pugui recuperar ni el cos. He d’assegurar la unitat mèdica dels
blacks, és la darrera esperança que tenim per restituir l’ordre
recuperant el màxim d’humans. Ho entens, Rodi?
– Sí, senyor.
– Estàs sola, Rodi.
– Faré el que calgui.
– Tot era un gran parany... hem caigut de quatre grapes. En
Dabyrev no hi era ni aquí ni allà. Només volia separar-nos per
poder abatre’ns més fàcilment. La seva nau tampoc hi és. Ha
aconseguit amagar-se un altre cop...
– El trobaré...
– Rodi... vés molt en compte. El humans tiren a matar, en
Dabyrev els ha activat per eliminar obstacles. Tot li importa
una merda...
– Rebut.
En Pette va acabar d’acomodar les restes del Pinyol i va
posar la nau en direcció a la Pobla. Era imprescindible que
la cabina mèdica dels blacks quedés a les seves mans. Va fer
recompte amb tot el que va poder lligar, va configurar un petit
informe i el va transmetre a la Rodi. El soldats black podrien
ser dos o tres, Marrak1s no més de tres i amb sort els paràstis
no serien un problema – a no ser que hi hagués hagut un altre
focus al poble. No podia calcular quants individus estaven fidelitzats i quants podrien estar del tot condicionats per matar.
El seu caporal ho tenia francament malament: era un soldat
molt ben entrenat, però la seva tropa de suport era una colla
de nens...
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El cotxe d’en Matías i el Renault d’en Marcel van fer cap a
la rampa de la granja de l’Escoda. Un cop van ser a d’alt van
trobar-se uns veïns que els van fer aturar fent-los senyals amb
la mà.
– Hola, Matías... – va dir el senyor jutge de pau amb una
vella escopeta de dos canons al braç.
– Hola. Què feu aquí? – Va preguntar en Matías
– Doncs ben bé no ho sé, però noto que no he de deixar
passar a ningú que no sigui del poble.
– Ho entenc. Dispareu a matar...
– Què fem amb els del poble...?
– Aneu-los portant a l’església. El Mossèn ja sap què fer.
Que els ensenyi les campanes...
En aquell mateix instant un seguit de trets van sentir-se en
direcció al turó del Pi Ver. No s’aturaven, era com una traca
valenciana. Un petit silenci i finalment una forta explosió. En
Matías i la seva dona havien sortit del cotxe.
– Quants dels nostres estan allà?
– Quasi tots els caçadors. Vint.
– I com és que no ho he notat?
– Potser eres lluny...
– Qui els ha fet pujar?
– El senyor rector.
– He d’anar a casa – va dir l’alcalde. – He de recuperar més
ous.
– A casa teva hi ha gent.
– Gent?
– I com és que no has fet res?
– No he notat res...!
– Ho entenc.
Cada cop que un fidel entenia una situació volia dir que
el seu cervell recomposava les necessitats imposades pel cabdill black. L’objectiu del grup era sempre predominant. Però
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les balisses, els repetidors principals, podien prendre les seves
pròpies decisions per tal de confirmar l’ordre o treure els dubtes de la resta de fidels. La Rosa, el mossèn Robert i en Matias
eren les balisses.
– Saps qui són?
– Nens.
– Ja. Ho entenc...
– Què fem?
– Mata’ls a tots. Ja no em cal anar a casa. T’espero a l’església. Marcel, agafa un parell d’homes i vés amb ell.
– Ara mateix...
La gent, normalment, si sent sorolls de nit o rebombori al
carrer surt a esbrinar què passa. Cervià no era diferent. A qui
sortia el feien anar a l’església o li deien que havia senglars ferits corrent pel poble, que era millor que es tanquessin a casa.
Per sort o per desgràcia no tots acceptaven dòcilment aquestes
explicacions. Però el qui podia discrepar, era prou llest com
per no discutir amb uns homes armats.
– Bueno, home... – va dir en Rafel a un dels veïns armats. –
Ja me’n torno a casa i no en sortiré en tota la nit.
– No, millor vine amb nosaltres...
– No pateixis, Modesto, collons, que em quedaré ben tancat!
– No! He dit que vinguis amb nosaltres.
A molts punts del poble la cosa va anar enredant-se força
i algunes discussions entre veïns i fidels anaven pujant de to.
Era molt clar que els mals de cap anirien en augment. El final,
però, sempre era el mateix: fileres de persones conduides a
punta d’escopeta en direcció a l’esglèsia.
En Pette arribà ràpidament a la cabana de la Pobla. Com
era d’esperar no hi havia cap moviment. Aterrà just al costat
del magatzem on estava el mòdul mèdic dels blacks. En posar
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en marxa el recuperador, els senyals i les lectures indicaven el
pitjor.
– ...danys neuronals irreversibles... iniciant reconstrucció
molecular del cos... reanimació no viable... reanimació no viable... Cos de codi genètic parNa45065474-000101001110 en
estatus de MORT.
En Pette va mirar el cos de la seva companya estirat sobre
aquella taula freda i llisa. Una llàgrima va lliscar per la galta
del comandant.
– Còpia d’històric i... desintegració.
Des d’un dels cercles que suportaven la taula de recuperació va sortir un petit rectangle platejat.
– Bus Universal en Sèrie de la Unitat parNa450 llest.
Una llum molt forta va sorgir de la mateixa taula. Uns instants més tard l’Olianne ja no hi era. En Pette agafà l’USB i
l’apretà fort dins la seva mà.
El següent moviment li va costar molt menys que guardar-se
l’Olianne a la butxaca. Va enlairar la nau per sobre d’aquella edificació i quan va passar a l’altra, el sostre va començar
a lliscar a banda i banda. La nau va coŀlocar-se just a sobre
del mòdul platejat. Novament, com passà al magatzem de casa
seva només feia una hora, les peses d’aquell enginy volador
van començar a moure’s com si es tractés d’un trenca-closques
tridimensional amb vida pròpia. El moviment no va ser ràpid
però sí molt eficient. El mòdul mèdic dels blacks va quedar,
finalment, integrat a la panxa de la nau white. L’altre contenidor, en canvi, va fusionar-se al fuselatge. Metall i metall van
fondre’s.
Mentrestant el recuperador continuava la seva tasca.
– ...cos de codi genètic uniMarrak0-par 0001-001-000 amb
danys multiorgànics reversibles, recuperació viable. Recuperació viable. Iniciant procés de reconstrucció molecular, temps
estimat 7.200 unitats de base 60 en sistema solar 3er planeta.
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En Pette era conscient que la clau de la recuperació de la
majoria de víctimes era a les seves mans. Arrencà els motors
a plena potència en direcció a Cervià. Un minut després, quan
el perfil del poble ja era sobre el monitor principal, parà els
motors i activà de nou el sistema de camuflatge. No podia ser
localitzat.
– Rodi, en 10 segons passo a camuflatge. Tinc el mòdul. Ho
hauràs de fer tot tu... No poden trobar-me.
– Ho sé – va respondre la caporal.
– Seré aquí, al teu costat, no gaire lluny.. ... grrrsssshhkk....
– Rebut.
En Jorim feia una bona estona que no veia els animals que
l’havien assetjat. Xop dins una bassa amb roba i tot. Per molt
que la bonança fos un fet al cap de mitja hora el noi estava gelat.
Els tremolors van donar pas als petits espasmes i, sense adonar-se, tenia les dents repicant, una percussió que poc a poc
s’anava ficant dins el seu cap de manera molt molesta. ‘He de
fotre el camp o la dinyaré d’una pulmonia...’
La moto era a uns cinquanta metres però en direcció al punt
per on havien marxat els Marrak1s i la nau. Va decidir abandonar-la allà. Va sortir gatejant per la meitat d’aquella bassa,
va estirar-se i va quedar-se molt quiet per tal d’escoltar la nit.
Res. Girà sobre ell mateix i s’arrossegà per les herbes fins la
pista de ciment utilitzada per aterrar avionets de joguina. Tornà a escoltar. Res. Intentaria tornar a peu, baixant pel dret no
trigaria més de cinc o deu minuts en arribar a l’hort del Monjo
i si tot havia sortit bé era allà on havien de trobar-se tots. Fins
que no va fer cap al camí de baixada no va decidir-se a posar-se
de peus. Quan ho va fer va quedar-se uns instants molt quiet,
mirant de mantenir en silenci les seves respiracions. Res. Va
començar a baixar.
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En Marcel, el senyor jutge de pau i un parell més de fidels
van fer cap a la casa de l’alcalde. Van mirar d’obrir la porta però
hi havia alguna cosa que impedia fer-la girar sobre les frontisses.
– Ep! Nois, algú està mirant d’entrar! – digué l’Antoni des
de les escales.
– Què fem, Rodi? – preguntà en Ramon.
– Apagueu les llums, ràpid! Amagueu-vos! Ramon, Ton,
Pel costat dret; Antoni, Miki, per l’esquerra. En Carles, en Jordi i jo farem d’esquer. Un cop superin la vostra posició, tot
perseguint-nos, reduïu-los, per l’esquena. Procureu no fer-los
mal. La resta quiets a les escales del pati. Si no ens en sortim
foteu el camp i mireu de buscar un lloc on amagar-vos durant
la nit.
Dir-ho era fàcil; fer-ho no tant. Els homes del Monjo van
trencar els vidres de la porta i començaren a empènyer la calaixera que els nens hi havien deixat al darrere. No semblava que
els calgués dir-se res. Un cop començaven una tasca junts era
com si fossin un mateix pensament en diferents cossos. Eren,
de fet, les obreres d’un rusc. La Rodiló, en Carles i en Jordi
van posar-se al ben mig de l’escala. La noia white pensava poder establir alguna mena de diàleg amb qui fos que volia entrar
i donar temps així als seus companys amagats per poder saltar-los a sobre. Però per sorpresa de tots va veure que aquells
homes anaven armats. Un cop van ser a dins la gran entrada
van treure els fiadors de les seves armes i els van apuntar immediatament. Quasi no van tenir temps de reacció.
– Fugim, salteu...!
No van poder fer res. Tot i la poca llum que hi havia un dels
trets va encertar de ple al gran dels Marconet. Els cascots i vidres saltaven per tot arreu. Els fidels no miraven res, no volien
parlar de res, només volien matar. Els nens amagats a banda
i banda de la sala no gosaven moure ni el nas. Els perdigons
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rebotats els queien per totes les bandes. Una llum blava va
resplendir i quasi mig cos del jutge va fondre’s entre borbolls
de sang i vísceres: la Rodiló havia disparat des del terra. En
Jordi va traure el subfusell dels civils i mentre cridava com un
boig va començar a disparar escales avall. Les ràfegues eren
discontinues i, per culpa de la seva poca traça, un pèl baixes,
però prou efectives com per encertar els genolls dels tres homes que restaven plantats a l’entrada de la casa. En veure’ls
caure a terra l’Antoni i en Miki els van saltar a sobre.
– Fills de putaaaaaaa! – en Ramon i en Ton van sortir just
al darrere.
– Estaborniu-los! Ràpid, ràpid! – cridà fortament la Rodi.
L’important era deixar-los sense sentit. D’aquesta manera
no podrien transmetre el seu estat d’ànim. Senzillament quedaven desconnectats de la xarxa.
En Ton va repartir a tort i a dret amb la pota d’una cadira
que havia quedat trinxada pels trets. En uns segons tots tres
dormien. Els trets d’en Jordi havien malferit a dos d’ells. Un,
amb la femoral oberta, no duraria gaires minuts; i l’altre tenia ambdós ròtules destroçades. Mai més caminaria doblegant
les cames aquell home. Més afortunat havia sigut en Marcel:
només un tret l’havia encertat travessant netament la massa
muscular de la cuixa sense tocar res important.
Molta menys sort havia tingut en Carles. En ser el més alt
havia estat el blanc de tots tres tiradors. Va morir quasi bé a
l’acte. Tots els nois i noies van sortir de la cuina i de les escales
del pati sense fer cas de les instruccions de la Rodiló. Crits i
plors, xiscles desesperats i confusió van omplir aquella casa de
manera sonora i desconcertant.
– Calleu! Calleu!! – cridà la Rodiló. – He dit que calleu!
Què us pensàveu? Ara em creieu? Això no és un joc! Tots perdrem o tots guanyarem, però mai ens podrem quedar a mitges... Desperteu! Això és la guerra!
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Era massa dur. Una cosa eren les peŀlícules de James Bond i
Dràcula i una altra cosa era estar allà matant gent, matant veïns
o morint de maneres horribles. La Rodiló era molt conscient
que no seria possible comptar amb molts d’aquells nois. No
podrien suportar-ho. Però per altra banda no tenia alternativa.
Va decidir no donar cap altra explicació. Es va decidir per donar ordres de manera encara més autoritària.
– Vosaltres dos porteu els fidels a la cuina i lligueu-los.
Vosaltres agafeu en Carles i porteu-lo a una de les habitacions. Amb sort el podrem reconstruir. Haurem de separar-nos, és evident que tenen un altre focus de conversió.
Hem de trobar-lo i destruir-lo. Ramón, tu et quedaràs aquí
amb el Josep Maria, l’Ernest i les noies que ho vulguin. Si
algú vol entrar... dispara, i després pregunta. Baixes nostres
amb en Carles; baixes d’ells, a la cuina.Ha quedat clar? Ha
quedat clar?!
El silenci el va trencar l’Ia encara abraçat a son germà.
– Sí, ha quedat molt clar!! Anem a pelar a tots aquests malparits!!
Els nois van prendre posicions a les finestres de dalt amb
les escopetes que en Ramon va anar seleccionant per a ells.
A la cuina la Rodiló i la resta del grup van preparar les seves
estratègies. Els fidels restaven estirats en un racó amb forts nusos de corda als canells. En Marcel, l’agutzil, va ser el primer
en recobrar el coneixement.
– Aigua... – gemegà, quasi sense consciència.
L’Ia va fer un bot.
– Aigua? Cabró...!
Estirà el braç i agafà la primera ampolla que va trobar sobre
el racó de moble on estaven estirats aquells fidels. Una pesada
botella d’aiguardent gallega que la Rosa feia anar per cuinar.
El “cloc” va ser sonor, però sec. Va obrir una bona escletxa al
cap de l’agutzil. Després va tirar-li el licor per sobre i final390

ment el va obligar a empassar-se més de mitja botella d’aquell
beuratge de més de seixanta graus. Foc líquid.
– Aquí tens aigua...! –va fer, llençant el recipient amb força
sobre el cos d’en Marcel.
La Rodiló va aixecar-se decidida a intervenir però l’Antoni
va agafar-la pel braç i amb una mirada més que clara la va
convèncer de no fer res. L’agutzil estossegava i feia forces per
aixecar el cap. Tot ell era un cúmul de sang, alcohol i blaus.
En Ton va acostar-se per administrar-li el somnífer de pota de
cadira, però tot just quan baixava el braç l’agutzil va aixecar
una mica més la veu.
– Quina merda d’aiguardent... humm... una altra ronda que
pago jo... algú té un cigarret?
La Rodiló també va sentir-ho. Podia ser que l’alcohol inhibís l’acció del paràsit?
– Hahaha... estic sagnant com un porc a l’escorxador... ha
ha ha. Eh! Ton, tens un Ducados?
– Sí, aquí en tinc un...
CLOC! L’agutzil va tornar a dormir.
Allò era una gran descoberta. Potser podrien treure informació d’aquell fidel... fins i tot els podria ajudar. En Ton va
baixar al cobert de l’hort i va pujar tres o quatre botelles de
tot allò que li va semblar que era més fort: tequiles, vodkas i
alguna ginebra.
– Desperteu-lo – va fer la Rodiló.
La Maria del Mar va començar a bufetejar en Marcel. La
Maribel estava preparada amb una botella de tequila per ferli veure un glop un cop reaccionés una mica. Quatre o cinc
intents van ser suficients per tenir un agutzil completament
borratxo parlant amb ells. Van lligar-li un drap de cuina a la
cama i el van seure a una cadira.
– Què... què....? Collons, què m’has donat...? Em crema
l’ànima... – l’agutzil aixecà el cap. – Què collons feu aquí? ...
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brrp... Si en Matías s’entera... eurp... – va inclinar-se una mica
i va vomitar més d’un litre d’alcohol i sucs gàstrics. – Uf...
Hòstia! Una mica d’aigua, si us plau...
– Aquí tens – va dir la Maribel allargant-li un altre got ben
ple de tequila.
Els va costar força trobar l’equilibri d’alcohol i garrotades per
tal de poder establir un diàleg amb ell. Finalment aquell home va
comprendre tot el que passava. Als poc minuts, ell mateix demanava de fer un glopet de tequila per mantenir-se “despert”. Al cap
de mitja hora tenien un pla. Era molt esbojarrat i depenia d’una
persona èbria que havia de fer-se passar per una de sòbria i abduïda. Cap d’ells ho tenia clar, però no tenien gaires alternatives.
– Farem tres grups. Un mantindrà la casa. Un altre enfilarà
directe a l’església... ara ja sabem on és el segon focus. En
Marcel ens portarà presoners i ens entrarà dins, un cop allà ja
veurem què fem. El tercer grup baixarà per la part de l’hort,
retrocedirà fins el carrer del Portalet i pujarà pels carrers del
Riu, Pilota i Francesc de Palau per entrar al passatge dels Comellassos i des d’allà infliltrar-se a l’església per dalt, pels forats del sota-sostre. Ho heu entés?
– Estem bojos...? – va dir una veu pel darrere.
– Bé... veig que sí que ho heu entés – replicà la Rodiló.
El grup que se la jugava de cara, sent l’esquer principal,
hauria d’entrar a l’església i pujar al campanar per tal de destruir tot que allà hi hagués. Si no ho aconseguien haurien de
fer tot el rebombori possible per tal de deixar que el segon
grup entrés per la part de darrera. Pujarien per la sala Univers,
que tenia escala d’emergència fins al cap de munt, per després
avançar per les teulades de les cases fins la paret lateral del
temple cristià.Allà ja se les empescarien per entrar per les petites finestres de ventilació. Segons en Marcel no totes estaven
tapades ja que els guardians, referint-se als Marrak1s, entraven
i sortien quan volien. Qualsevol dels dos camins era un suïcidi.
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En Jordi, la Maria del Mar, en Miki i la Neus hi anirien com
a presoners de l’agutzil, que portaria les seves armes com a
botí, però les retornaria un cop dins de l’església. La Rodiló,
l’Antoni, en Ton, en Joan i l’Ia se la jugarien escalant parets:
serien la darrera esperança.
Els nois i noies de la colla van anar baixant per reunir-se
a l’entrada de la casa. Tots es miraven d’una manera especial. Mai ho havien fet d’aquella manera: s’estaven acomiadant
com altres cops havia passat, però mai els havia fet tant respecte fer-ho. De fet a tots els de la colla els passava quelcom
semblant, mai havien nominalitzat les seves pròpies sensacions, no els calia. Ara una autèntica situació de perill els havia
fet créixer de cop i alguns d’ells van aprendre o comprendre
com amistat i amor volien dir moltes coses.
En Ramon va tancar la porta darrere de l’últim que va sortir
i va repartir armes i posicions entre els qui es quedaven a defensar el castell.
– Senyor God?
– Sí, senyor?
– Passi’m informe immediatament. Noto males vibracions...
– Hem perdut nou Marrak1s. Em temo que el senyor Sog
també ha caigut... la dona white portava el seu cinturó. El seu
vehicle ha estat destruït, també hem fet caure el seu Marrakzero de suport estratègic de camp. Tenim la situació controlada.
– No ho penso pas! Has de fer-nos sortir de l’estatus de camuflatge. He de contactar amb els fidels, necessito connectar
amb les bèsties que ens queden. A qui tenim a l’església?
– El rector Robert.
– I a les naus de la Pobla?
– L’alcalde Matias i quatre més.
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– No ho noto així... merda! Fes-nos sortir ara mateix
d’aquest espai mort, fes venir les nostres bèsties, ara!
La nau black va començar a materialitzar-se just per sobre
d’un turó a les afores de Cervià en direcció a l’Albagés. El senyor God activà immediatament les balisses de crida dels seus
Marrak1s.
– Preparant maniobra d’aterratge...
Un cúmul de grans rocs just al costat de la gran baixada del
camí de les besses, entre el turó de les Voltetes i el pla de les
Burgues, va ser perfecte per amagar la nau black.
– Ja rebo senyals dels animals, senyor. Els tres vénen cap
aquí. He de fer venir la mare?
– No. Que es quedi on està.
Donades aquestes ordres el senyor Dabyrev va acomodar-se
a la seva cadira de comandament i va entrar en una mena d’estat de trànsit. Estava connectant amb les seves balisses humanes. Li va fer mal, com sempre: tenir tres voluntats dins el seu
cervell era un esforç força important fins i tot per a un cabdill
com ell. Fils de sang densa i calenta li sortien per nas i orelles,
les mans crispades s’agafaven fortament als braços de la cadira. Tot plegat no va durar més de cinc minuts.
– Aghh...!! Uuf!!
– Senyor? Està bé?
– Treu-me les mans de sobre, imbècil! Estic bé...
– Ho sento, senyor... pensava que...
– No pensis! Tenim problemes. Quelcom ha sortit malament. No noto res a la Pobla... en Matías està a Cervià, la Rosa
també i el rector no s’ha mogut. Els paràsits que eren a casa
d’en Matías s’han perdut. He prioritzat defensar aquella església com sigui. Envia dues besties al poble! Passem al segon
pla! Tothom que no sigui nostre ha de morir...
– Però la collita ha de fer-se...
– Exacte! Pensa una mica. Si generem el caos els whites
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sortiran i donaran la cara per tal d’evitar sang humana. Ja no
tenen Marrak-zero. Moriran...
– Nosaltres ens amaguem...
– I passi el que passi, les olives no es quedaran als arbres...
La collita es farà igualment. I qui quedarà viu...?
– Els nostres fidels, o gent que portem de fora.
– Exacte, estimat God. Ens podrem limitar a comprar l’oli...
– A qui dono el control dels Marrak1s?
– A en Matías. A partir d’ara només connectaré amb ell.
En Dabyrev va baixar de la nau. Els dos Marrak1s l’esperaven dòcils al peu de la petita rampa. Un d’ells tenia la pota
una mica ferida. No semblava important, l’altre tenia part de
la cara plena de sang humana. Segurament s’havia fartat no
feia gaire. Un segon més tard arribà el tercer animal. Venia de
vigilar el camí de les besses.
– Hola, bonics... – va fer, acaronant-los. – On has ficat la
pota, tu? Veniu aquí – va acostar-se a els dos més petits. – Busca, Matías, amo, obeïr, mata, defensa, església. Aneu!!
Les bèsties van sortir com un llamp.
En Jorim pràcticament ja era a la tanca de l’hort del Monjo.
L’activitat del descens del turó li havia tret el fred però no pas
la molèstia d’anar xop. Tenia les aixelles encetades per les costures del jersei i caminava una mica enxarrancat. De sobte va
sentir unes corredisses just per sobre del seu cap. Es tractava
dels dos Marrak1s que feia una estona se’l volien menjar. Les
dos ombres van tirar carrer del Riu amunt. Va respirar fons. La
porta de l’hort estava tancada però no pas amb clau. En girar
el forrellat la porta grinyolà sonorament. A l’altre costat dos
canons de ferro l’esperaven apuntant-lo de ben mig al cap.
– Cagon tot! – va fer en Jorim., ajupìnt-se de manera instintiva.
– Joder, Jorim! D’un pèl que no et pelo... – va dir en Joan.
– Joder, Joan, d’un pèl que no em cago a sobre...!
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La resta de l’escamot va sortir del seu amagatall. La Rodiló
va anar a abraçar-lo.
– Ostres...! Estàs bé?
– Bé, no em creureu, però he vist els bitxos dels que va
parlar l’Ia, els he tingut a un pam...
– Els acabem de veure passar amunt, han entrat al poble –
va dir en Joan.
En aquell mateix instant van començar a sentir-se crits i
trets. Era com si els trabucaires estiguessin despertant al poble
el diumenge de festa major.
– Ostres!
– Ja han començat... – va dir la Rodiló.
– Ja han començat? Qui? I a què?
– És molt llarg d’explicar. Els blacks estan prenent el poble
per tal de dominar-lo totalm...
En Jorim no la va deixar acabar.
– Els blacks segur que no!
– Què?
– Els acabo de deixar allà dalt, a les Voltetes, amb una mena
d’ou de pasqua gegant volador. De poc que no m’esclafen quan
feien per aterrar...
La cara de la Rodiló va canviar de cop. Tot feia un gir
inesperat. L’objectiu era mantenir Cervià el més sencer possible, però... ara sabia on eren amagats els black en aquell
moment. Potser d’aquí una estona ja no hi serien o intentarien fer un salt desesperat si en Dabyrev notava que la colla
triomfava al poble.
– Rodi! Que et passa res?
La caporal white va sortir del seu capficament. Va pensar
en veu alta:
– Espero que m’estiguis vigilant, Pette... – va dir mentre
premia el seu comunicador d’orella. No va obtenir cap resposta. Tampoc l’esperava.
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– Canvi de plans, nois! Ho sento.
– Una altra vegada... – va dir l’Antoni.
– En Jorim diu que la nau black és allà dalt. Això ho canvia
tot... ho enteneu?
– No, no ho entenc. No havíem de pelar els bitxos de l’església? No era prioritari... – dubtà en Joan.
– Sí, sí. Però els bitxos sense el seu amo no són res. He
d’anar a buscar-los i destruir-los...
– Eh...! Diràs hem d’anar, no? – afegí en Ton.
– No! Vosaltres continuareu el pla. Si jo fallo, al menys
vosaltres tindreu l’oportunitat de deixar-los sense armes de
control. Hi anirem en Jorim i jo. Ell ha de dur-me al lloc.
Els nois que estaven allà van mirar-se un moment.
– Molta sort, Rodi... – va dir l’Ia. – seguim el pla...
– Molta sort! – afegiren tots al passar per davant la noia.
– Agafa la meva moto... – va dir-li l’Antoni a en Jorim. –
Arrossega-la fins al cap de munt de la costa. Podràs baixar en
punt mort sense fer soroll... i si cal que sortiu per cames...
– Bona idea, company...
La Rodi i en Jorim van pujar fins l’entrada principal. El
segon grup acabava de sortir. En Marcel portava els nens al
davant i encanonats amb el subfusell del caporal Peláez.
– Aquí estan les motos...
– Anem.
Van pujar a la petita Puch groga i van tirar carrer Lleida
avall a tota velocitat. En sortir del poble en Jorim va donar gas
a fons i aprofitant la petita baixada que oferia aquella pista en
la seva part inicial va agafar força velocitat. Després va posar
punt mort i va apagar el motor. La inèrcia els va pujar fins a
mitja costa i empenyent entre els dos no els va costar gaire
arribar a dalt.
– Senyor Dabyrev?
– Sí, senyor God...
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– Detecto moviment apropant-se per la pista de l’Albagés.
El senyor Dabyrev estava passejant pel camí que portava,
precisament, a l’atalaia que havia triat en Jorim per veure tot
el poble. Al seu costat un Marrak1 caminava ensumant l’aire.
– Tranquil, ara t’envio la fera. La nau està oculta?
– No pot veure’s de cap manera des del camí, senyor. I des
del turó tampoc: les roques tapen completament la vista directa.
– Molt bé. Espera instruccions. Vaig a caçar homenets... –
degustá en Dabyrev, abans dirigir-se a la bèstia. – Busca. Mata.
White.
En Jorim va aturar la moto al final de la forta baixada. Tots
dos van desmuntar. En Jorim va parlar en veu baixa senyalant
el punt on havia vist descendir l’ou platejat.
– Jo era allà dalt i aquella cosa baixava rascant els ametllers
aquells. Ha de ser per aquí.
La parella travessà la pista i va entrar en un caminet on podia veure’s una mena de construcció. Potser una petita granja
que ja feia molts anys que no tenia inquilins. Les parets tot just
es mantenien dretes. Al darrere unes roques magnífiques es
sostenien unes a les altres com dòlmens construïts per gegants.
Tot plegat era un cul de sac: perfecte per amagar una cosa del
tamany de la nau black. No podien veure’t pel davant i amb
prou feines des de dalt.
– Estàs segur, Jorim?
– Collons, que sí...
De sobte, la Rodí va fer callar el seu amic, el va estirar del
braç i el va fer posar al seu darrere. En Jorim estava desconcertat. La confusió va passar a terror quan va fixar la vista allà
on estava mirant la Rodiló. Uns ulls de foc estaven fixos sobre
una de les roques. Van començar a retrocedir lentament.
La plaça estava plena de moviment. Tots veïns, tots amics
fins no feia pas gaire. Ara uns empenyien els altres. Els ca398

çadors tenien les seves armes sobre el braç i vigilaven que
no hi hagués cap espavilat que intentés alguna cosa. Els trets
d’escopetes es sentien per totes bandes. D’una manera molt
ordenada la Rosa, amb l’ajuda del seu fill, feia entrar a la nau
principal de l’església a tots els cervianencs que els portaven
els escamots armats que el seu marit havia organitzat. Pel carrer de l’Albi van baixar un quants homes arrossegant a altres
tot donat cops de culata a qui sortia de la fila.
– No fa cap falta tanta violència. – cridà la Rosa.
– Aquest ens ha disparat, ha matat a un parell dels nostres –
va dir un dels caçadors.
Qui era arrossegat era en Ramon del Torreta. El van llençar
sense mirament sobre les escales de l’església. Estava molt
mal ferit. La Sumpta va sortir de la fila i el va anar a agafar,
però va rebre un fort cop i va caure sense sentit al costat del
seu fill.
– I la seva dona?
– L’hem hagut de matar, se’ns ha tirat a sobre amb una destral...
La gent del poble anava entrant, a cops, per aquella porta
i al cap d’una estona en sortia somrient amb la cara plena de
sang i disposada a continuar dormint en el seu llit. Cap dels
que sortien va parar cap atenció als qui cridaven demanant
ajuda.
Just quan per la cantonada de la plaça que donava al lateral
del carrer del Riu arribava un dels Marrak1s, per l’altra, la del
carrer de Lleida, en Marcel entrava amb el grup de nois de la
colla fent una filera.
La fera va anar a seure al costat de la Rosa igual que ho
faria un gos de tura cridat pel seu amo.
– Joooooder! Heu vist allò, nois? – va dir la Neus.
– No ho aconseguirem... – va dir, tremolant, la Maria del
Mar.
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Tot comentant això la noia va ensopegar i va mig sortir de
la filera. En Marcel li va etzibar un fort cop amb el colze.
– No surtis de la fila... eurp...
La noia quasi cau a terra. Primer va indignar-se i fins i tot
va pensar que l’agutzil havia recuperat la seva condició de fidel, però no va trigar gaire a comprendre que tan sols volia
emfatitzar la teatralització necessària per fer-los entrar dins del
temple.
– Hola, Marcel! Què ens portes? – va preguntar la Rosa.
– Un grapat de nois de la colla dels problemes. Aquests són
els que han quedat. La resta o són morts o han fugit en direcció
a les afores...
– Doncs no cal patir, per allà està el germanet d’aquesta
preciositat – va dir assenyalant el Marrak1 assegut al seu costat. – Passa’ls al davant, no sigui que encara tinguin ganes de
fer-ne alguna.
– No pateixis... eurp...
– Estàs bé, Marcel? Què és aquesta fortor?
– Eh! És que... No volia dir-te res, però aquests sapastres
t’han trencat moltes botelles del moble bar i molta cosa m’ha
caigut a sobre i....
– Passa, passa. Fes via i fes el favor d’anar a canviar-te...
aquesta olor em mareja.
– Eurp...
El petit grup creuà les portes de l’església sense poder evitar
angoixar-se i sentir-se força malament. Les escales eren plenes
de víctimes: tots eren veïns del poble. Amics o coneguts de tota
la vida. Alguns eren morts i altres no encara – però restaven
mal ferits. Pel que semblava estaven prioritzant la conversió
de les persones sanes del tot.
Recordant el que havia dit la Rodi, els blacks convertien a
vius o morts, ja que al final del procés sempre els quedava la
possibilitat de recuperar el cos amb la seva màquina de reani400

mació. Estava clar, doncs, que al no fer-ho amb els morts els
blacks declaraven obertament que la demanda superava l’oferta. Destruir el niu de casa dels Monjo havia estat un encert.
El grupet va superar la porta de fusta que donava accés a la
nau principal de l’església. De seguida van retirar-se a un racó
fosc, al costat de la primera capella del contrafort més proper
al campanar. Van repartir-se les armes.
Tots els que eren allà dins semblava que anaven per feina.
Al fons, sobre l’altar, en Matías repartia “ous” a dos o tres
ajudants, que els portaven directament a les properes víctimes
les quals, assegudes i lligades als bancs de fusta de la primera
fila, no podien fer res per molt que lluitessin. Just al darrere
altres fidels els ajudaven a recuperar-se un cop el paràsit ja
havia fet la seva feina, els deslligaven i els portaven a descansar uns minuts al costat de les capelles per després enviar-los
a casa totalment induïts a dormir i descansar. L’autèntic horror, però, el vivien els que esperaven torn a la segona i tercera
fila. Amb els canons de les escopetes d’un parell de caçadors
apuntant-los al clatell eren totalment conscients del que els
passaria.
– Seran fills de la gran puta! – va dir en Miki aixecant la
veu.
– Tranquil. No cridis. – va agafar-lo en Marcel. – Ja has
sentit a la vostra amigueta rareta. Si tot surt bé podrem curar-los a tots.
– És veritat, Miki. – va comentar la Neus. – Seguim el pla.
Anem a fer soroll.
En Jordi va avançar-se una mica.
– Has portat més mam per controlar-te?
– Eurp... Sí, es clar...
– Porta...
En Jordi va agafar l’ampolla de tequila reposado San José
del Refugio i va ruixar per sobre els seus amics i a sí mateix.
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– Però, què...?
– Ja has vist que la senyora simpàtica s’ha posat verda només sentir-ne l’olor del teu alè. No ho desaprofitem.
En Marcel va agafar l’ampolla i va escurar els dos dits de
líquid daurat que quedaven.
– Per Sant Miquel...! Eurp! Aneu a la torre, jo miraré
d’aguantar-los aquí tot el que pugui.
L’agutzil va dir això i acte seguit va tancar la porta gran i va
passar el gran forrellat de ferro. Els quatre de la colla van tirar
escales amunt. El “catacloc” del pany metàlic no va passar
inadvertit per en Matías, que de seguida va fer un gest als seus
vigilants perquè hi anessin a fer una ullada.
– Hola, estimat agutzil – va saludar un del club de caça de
Sant Isidre. – Com és que has tancat aquesta porta?
L’altre company armat va arronsar el nas i va posar-se la
mà a la cara.
– Quina olor més desagradable. Mareja i tot. Què es això?
En Marcel duia la seva escopeta penjada a l’esquena, però
va pensar que li seria més fàcil dialogar. Va començar amb un
rot enorme i sonor al ben mig de la cara de l’altra mentre treia
un parell d’ampolles del sarró.
– Eurp! Estimats amics, això és... això.
Els caçadors van donar un pas enrere però no prou ràpid com
per quedar fora de l’abast de la garrotada que va propinar-los
de pet al front. El que va encertar amb la mà dreta, la seva bona,
va quedar dormit de cop; però l’altre encara va fer una segona
passa enrere i va caure de genolls. Amb un segon cop li va trencar el nas tot enfonsant-li, de pas, el pòmul esquerre un parell
de centímetres. Ara sí que dormiria una estona.
En Matías contemplava tota l’escena des de l’altar.
– No ho puc entendre... És impossible... no...
Un terrible mal de cap va començar-li a trepanar els temporals. El crani volia esclatar. Sense haver de donar cap ordre,
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tots els fidels que hi havia a la sala van tombar-se, oblidant el
que estaven fent. Van mirar intensament a en Marcel. En el
mateix moment, però des de fora, van començar a sentir-se
forts cops a la porta. Com si disparessin canonades. El forrellat tenia més de cent anys, no es trencaria pas, encara que un
animal extraterrestre de més de seixanta quilos estigués trencant-se les banyes contra la porta.
– Hola, estimat alcalde... eurp... No tindràs pas un Ducados?
Per les escales del campanar els sorolls d’avall s’amplificaven i no donaven cap pista del que podia estar passant. De la
part de dalt s’escoltava com si algú baixés amb molta pressa.
Es sentien totalment atrapats. En Jordi va carregar el subfusell.
Qui baixava eren un parell de fidels: en Rafel, que duia una
safata plena d’ous vermells, i en Miquel del Fogoner, que duia
l’escopeta d’una manera molt maldestra. Per culpa de l’estretor de l’escala es veia obligat a apuntar al terra. En Jordi va
començar a disparar com un boig. Les petites bales del nou
sortien rebotades per tot arreu. El primer en caure rodant va ser
el pobre Rafel i la seva safata d’ous farcits, que va anar a petar
només a un pam d’en Jordi. El segon home que baixava no va
tenir prou espai per aixecar l’arma però la va disparar igualment. En Jordi continuava apretant el gatell, i de més amunt
també van sentir-se més detonacions. El del Fogoner va caure
mort sobre el Rafel. Els dos cossos feien un bon tap a la petita
escala. El noi continuà disparant fins que el carregador va ser
del tot esgotat. Els perdigons rebotats els havien tocat a tots, el
que semblava pitjor parat era en Miki qui, protegint a les noies, havia rebut molts impactes per tot el cos i sagnava moltissim. La Maria del Mar tenia una desena de perdigons al braç i
a la mà. La Neus també estava plena de sang però no era seva:
era tota d’en Miki, ella tot just tenia un parell de perdigons als
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turmells. Les orelles els pitaven, tot aquell festival de trets els
van deixar ensordits uns segons. La Neus no deixava de cridar.
– Eh! Jordi! Maria del Mar! Veniu! En Miki està ferit...!
– Aaaaaagh! Hòstia puta. Això fa mal...
La Maria del Mar va girar-se i va ajudar a la Neus a seure en
Miki en un graó. Tenia tota la roba xopa de sang. Els perdigons
d’aquells dos trets havien perdut força rebotant. Sense haver
provocat cap ferida mortal havien deixat tota l’esquena i el
costat d’en Miki com un colador. El noi estava mig desmaiat.
– Merda, merda, merda... I ara què? Què fem? – cridà la
Neus. – Jordi?! Jordi!
Aquest no es va moure: estava de genolls, inclinat cap endavant quatre o cinc esglaons més amunt. Era mort. Un dels
darrers trets l’havia encertat. Pit i coll. Suficient com per fer-lo
dessagnar en menys d’un minut.
– Déu meu...! – va fer la Maria del Mar.
Les cares de les noies mostraven quelcom més que terror i
angoixa desesperada. La Maria del Mar va començar a plorar
desconsolada i la Neus no feia més que agafar-se el cap amb
les mans plenes de sang. La veu d’en Miki les va fer tornar.
– Eh! Noies. Eh?! Bonica... – va fer agafant el colze de la
Neus per separar-li les mans del cap. – Mira’m!
La cara de la Neus va canviar en sec. Tot d’una va ser com
si res no importés gaire. El següent pas després de la desesperança és la confiança plena en un mateix. En realitat el que
succeeix és que quan tot s’ha donat per perdut d’una manera
inconscient tots sabem que només podem guanyar. O al menys
això diuen.
– Els ous, reina! Trinxeu els ous! Aaaagh! Jo no em mouré
pas gaire, d’acord? Tinc fiblades a l’ànima...
– Tranquil! – va respondre la Neus tot donant-li la pistola
Star de nou miŀlímetres que en Marcel li havia entregat uns
minuts abans. – Vigila la porta de baix.
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La Maria del Mar ja baixava amb la safata d’ous a la mà.
Molts estaven sucosos i esquerdats, però cap havia arribat a
petar per la caiguda. Van coŀlocar-los a un graó de l’escala i
amb l’escopeta van disposar-se a fer la feina. El primer tret va
asseure a la Maria del Mar sobre d’en Miki, que va queixar-se
amb un sonor ai.
– Recolza-la bé a l’espatlla o prendràs mal.
Ja era tard, la Maria del Mar havia rebut un bon cop de
culata. El blau seria considerable. El tret, però, havia rebentat
quasi la majoria d’ous. Alguns dels éssers lliscaven pel terra
buscant un no se sap què. El segon tret els va desfer del tot.
Per assegurar-se encara van haver-hi un tercer i un quart tret.
El replanet que donava a la porta de sortida a la nau central de
l’església tenia una autèntica catifa de moc lliscós i ambrat.
– Molt bé, ara arrossegueu els cossos cap avall... ens faran
de falca per la porta. Els costarà una bona estona entrar.
Així van fer-ho, i tot seguit van acomodar en Miki el millor
que van poder. Realment el noi estava perdent força sang.
– Heu de seguir amunt! Agafeu la metralladora d’en Jordi...
ha de tenir un parell de carregadors en algun lloc.
– I què fem allà?
– Dispareu, mateu tot el que es mogui i si està pelut baixeu
corrents. Ens farem forts en aquest racó...
Les noies van pujar molt lentament, graó a graó, La Maria del Mar duia el subfusell Z agafat amb tanta força que les
articulacions dels fins dits de la noia estaven encerclades de
blanc. La Neus duia la Star reglamentaria del caporal Peláez
agafada amb ambdues mans. En arribar al replanet on estava la
porta que donava a la coberta de la nau central van veure que
estava tancada i tota plena de foradets i de sang. En alguns fins
i tot podia veure’s la bala clavada. De dins en sorgia un bon
escàndol... de fet els va semblar escoltar alguna veu coneguda.
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– Ton... shhhhh. Calla, collons...– va xiuxiuejar l’Antoni.
– Entrem als Comellassos en fila i anem ajupits fins el racó
del final. Allà esperem: hem d’estar segurs que no tenim ulls a
sobre.
– D’acord... – va dir l’Ia.
– Ja passo jo al davant...
En Joan encapçalava el grupet. De fet era l’únic que portava
una arma de foc, la resta va carregar-se amb el primer que van
trobar: ganivets, destrals. Van caminar de pressa. Entre la por
que tenien i les ombres tan fortes que feia aquella lluna plena
tan potent van passar sense poder ser vistos per ningú. Van aturar-se davant de la porta d’un tancat de tractor, a pocs metres
del final de l’escala d’emergència de la sala Univers.
– Som-hi. Aquí no hi ha ningú – va dir en Joan.
Van començar a avançar cap el muret mig derruït que els
separava dels baixos de la sala de festes.
– Un moment, quiets – va cridar l’Ia.
– Què..?
– Què has vist? – va preguntar l’Antoni amb l’ai al cor.
– Allà dalt... he vist una ombra que es movia...
– On?
– A la paret aquella d’allà – va assenyalar més enllà de la
façana dels de cal Ventura. – Era com si alguna cosa caminés
paret amunt. L’he perdut quan ha entrat sobre les teules...
– Sí, home... Com aquell paio de les comiquetes. Com es
diu, l’home aranya? – va exclamar l’Antoni.
– No perdem més temps, que la resta de gent potser ja és
dins. – digué en Ton.
Els nois van saltar el muret sense cap problema. Una cadireta de la reina i en Joan, que era el més alt amb diferència, va
fer baixar l’escala que donava accés a l’estructura que conformava la sortida d’emergència. Fins que no van ser a mitja escala no van ser del tot conscients de l’autèntica alçada d’aque406

lles cases per la part del darrere. Si per davant eren tres pisos,
pel darrere n’eren més del doble, doncs calia salvar l’elevació
del petit cingle sobre el qual totes les cases del carrer de l’Albi
estaven construïdes. L’alçada i l’airet que començà a bufar els
van fer sentir més vulnerables.
– Collons! No mireu cap avall – va dir en Ton.
– Què...?
Evidentment tots van mirar al fons dels Comellassos. A
sota els petits horts delimitats per murets o petites tanques es
veien ara perfectament dibuixats. Arran de paret algunes basses de regar es veien com banyeres plenes d’aigua negra. Fins
i tot en alguna semblava, tanmateix, que la lluna s’hi banyava.
– Hòstia puta! Sí que estem amunt – sospirà l’Ia.
– I espera que ara hem de trepar a les teulades... – va afegir
en Joan.
– Joder nois, crec que em marejo... jo no sé pas si podré
seguir més amunt – digué l’Antoni.
– No pateixis, això serà un moment. Quan siguem dalt imagina que estàs a peu de terra i ja veuràs com se’t passa tot.
A mi també em passava quan vaig pujar a refer les primeres
teulades amb la colla de paletes, però ara... Ja veuràs, fes-me
cas – digué en Ton per calmar al seu amic.
El quatre nois van pujar primer sobre el petit quartet que
feia de sortida d’emergència de la sala de cinema i després,
ajudant-se els uns als altres, sobre la mateixa coberta de l’edifici. Era tan gran i tenia una pendent tan poc pronunciada que,
efectivament, un cop van caminar a la part central la sensació
de perill o vertigen va desaparèixer. Seguint les indicacions
d’en Ton van avançar trepitjant sempre sobre les costelles més
altes i seguint el pas de qui tenien davant.
– No badeu, vale? Aquí si la cagues te’n vas de pet a la
merda.
– D’acord, d’acord...
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Van fer un salt sobre el terrat dels del Ventura sense problemes. Els següents tampoc suposarien gaires complicacions,
per sort les diferències d’alçada no eren insalvables per a una
colla d’adolescents eixelebrats. El problema gran vindria en
tocar la paret de l’església per la teulada del Cinto el pintor,
que estava enganxada al temple. Potser no arribarien a la teulada de la paret que feia de contrafort ni fent un pilar de dos,
però estaven convençuts de poder improvisar alguna cosa. Per
la seva desgràcia, els problemes van venir abans.
Ja estaven pujant el darrer mur. Primer ho va fer en Ton,
que va quedar-se estirat per anar agafant les mans dels companys, seguit d’en Joan qui, al costat i de genolls, esperava la
mà del següent. Entre els dos pujaren l’Ia del tot a pols. El darrer va ser l’Antoni que, en treure el cap sobre aquella teulada,
va fer un crit ofegat de terror. No havien sentit res, no havien
vist res: però a la seva esquena, a menys d’un parell de metres,
un Marrak1 jove però horripilant els contemplava amb ulls
inflats i babes caient per tot arreu. Va ser un vist i no vist. La
bèstia va saltar sobre en Joan, que va caure d’esquena sobre les
teules. Instintivament va voler agafar el cap d’aquell animal,
però la bèstia era molt més ràpida... infinitament més ràpida.
Va arrencar-li els braços sense cap esforç. Segurament en Joan
va morir sense adonar-se’n gaire, o això semblà. En Ton va
embogir. Mentre la fera es menjava el braç del de ca la Gàl·lia
agafà la destral i començà a córrer per la pendent de la teulada.
– Fill de putaaa!!
L’Antoni i l’Ia van mirar-se. Només s’ho van pensar un segon. Només un.
– Fill de putaaa!!
Tots tres van córrer avall. L’animal va girar-se quan ja tenia
al Ton pràcticament a sobre. El noi li va descarregar el cop de
destral sobre el coll. Segurament no va fer-li gaire mal, per travessar la pell d’un Marrak1 feia falta molta més força i molta
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més capacitat de penetració de la que té una destral. Però això
l’animal no ho sabia, així que va fer un moviment instintiu de
protecció tirant el cos una mica enrere i aixecant dues de les
tres potes del costat per on rebia el cop. Una dècima de segon
més tard en Ton li saltava a sobre per recuperar la destral mal
clavada i just quan la fera girava el cap per destrossar-lo els
altres dos nois carregaven sobre el costat de l’animal amb totes
les seves forces.
– Ahhhhhhh!!
Amb un Marrak1 adult (sobre els vuitanta quilos) això no
hagués tingut cap efecte. Però aquest era jovenall i carregava
tots tres nois quasi al mateix temps. Les teules de sota el cadàver d’en Joan i les que aguantaven el pes de la bèstia van cedir
amb l’impacte: tot el món semblava lliscar pendent avall. En
Ton, tot i lliscar assegut de cul al costat de l’animal, continuava colpejat com un boig amb la destral. L’animal rascava i
rascava, desesperat, les teules i la ceràmica del matxembrat,
buscant un punt segur on arrapar-se. L’Ia i l’Antoni relliscaven
just al darrere. I de cop, l’abisme va ser allà. El que quedava
d’en Joan, el Marrak1 amb ulls desorbitats i en Ton, agafat a ell
amb fúria, van caure com pedres. Potser en aquell punt l’alçada era d’uns quatre o cinc pisos. L’Antoni va quedar enganxat
pel cinturó als ferros que es claven per aguantar els canalons
de desguàs, però d’espatlles endavant el seu cos estava totalment suspès al buit. Molt pitjor estava l’Ia, que s’aguantava
només amb una mà, precisament, a l’únic bocí de canaló que
les teules no havien destrossat en la seva caiguda. L’Antoni va
agafar-se als forats de l’encadellat i als pegots de ciment i guix
que havien quedat al descobert.
– Agafa’m la mà, Ia! Has de pujar per sobre meu! Agafa’t!
El noi del Marconet va fer un sobreesforç i va penjar-se del
braç del seu amic. Però aleshores un crit enfurismat els va fer
mirar al fons dels Comellassos.
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– Fill de putaaaa!! Em cago en ta reputíssima mare!!
Era en Ton. La caiguda els havia portat, al Marrak1 i a ell
enganxat a sobre com si muntés sobre un poni pelut, directament a una de les basses de regar. No era un dipòsit gaire
gran, però sí prou fondo perquè aquella cosa no pogués fer
peu. L’animal estava desesperat. L’aigua bullia i bullia, una
mena d’escuma grisa sortia per tot arreu. Parets i fons estaven
tan plens de molsa llefiscosa que qualsevol urpada del Marrak1 era inútil. I si en algun punt podia semblar que aquella
cosa tingués cap esperança en Ton carregava el seu pes a sobre
agafant-se amb força, sense deixar-lo anar, tot i haver d’estar
força estona sota l’aigua.
– Mecagondeee, noi! Que estàs veient això? L’aigua està
bullint sola?!
– Sí que ho veig, collons, però si el meu cinturó peta ho
veurem de molt més a prop. Vols fer el favor de pujar! M’estàs
traient l’espatlla de lloc.... Puja!
L’Ia va trepar fent servir el cos de l’Antoni com si fos una
mena de corda. El de l’Hospitalet no havia de fer cap força,
estava literalment enganxat a la teulada. Un cop tots dos van
ser dalt van estirar-se d’esquena i van respirar estrepitosament.
A la bassa en Ton continuava la seva lluita. Ja no tenia força, ni esma, ni aire. Estava desfet, li picava tot el cos, li coïen
els ulls com si se li estiguessin desfent. Precisament això era el
que estava passant amb aquell animal. Els éssers de la galàxia
de Marrak1 tenien la seva estructura molecular basada en el
sodi.Les composicions d’alguns d’aquells animals no podien
estar gaire temps en contacte amb l’aigua dolça i molt menys
submergir-s’hi. Es desfeien com la sal en aigua calenta.
En Ton no podia més, s’estava ofegant. Va deixar anar aquella cosa i va arrossegar-se fora del dipòsit. Estava ple d’esgarrinxades i fissures. El pèl del Marrak1 era tallant, però el que
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més mal li feia era la cama dreta. Va tocar-se i va notar que
tenia una cosa dura i amb punxes clavada a un costat.
– Merda... una fusta...?
Va girar sobre ell mateix amb les poques forces que li quedaven per mirar-se la cama.
– Hòstia...
Va ser la darrera cosa que va dir abans desmaiar-se. El seu
peroné sortia, desafiant, per un costat de la cama, esquinçant
escandalosament els seus bessons. Una fractura esberlada i
plena d’estelles. La tíbia, en canvi, estava trencada de forma
neta: quasi no s’havia mogut de lloc.
L’Ia treia el cap per la volada del sostre.
– Ton... Ton!
L’Antoni el tenia agafat pels peus.
– Què?
– Està noquejat. Aquest cabró a matat un bitxo amb les
mans!
– Joder, es un miracle que sigui viu. I en Joan, el veus...?
– En Joan ja era mort aquí dalt. No hi podem pensar... hem
d’arribar al campanar...
– Joder... Joan...
– Anem, va!
Els nois van recollir l’escopeta d’en Joan i van recórrer la
darrera teulada. Ja eren a tocar, tenien al davant el mur que feia
de contrafort a la paret nord.
– I ara com pujarem?
– Doncs buscant escletxes, forats... què sé jo...
– Sí, home... és massa amunt. No ho aconseguirem. I molt
menys sent només dos...
La veritat és que era difícil però no impossible. El que calia
fer era superar els primers dos o tres metres. Un cop sobre la
següent teulada ja podrien entrar per qualsevol dels forats si
trencaven les teles metàŀliques.
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– Un moment! El que viu aquí sota no és pintor?
– Sí...
– Què tenen els pintors, per pintar...?
– Pintura...?
– I què més?
– Pinzells...!
– No... I què més?
– Corrons...!
– Noo! Què més?!
– Cubells d’aigua, esponges...?
– Nooo! Collons! Deixa-ho estar. Entrem a les golfes per
aquella claraboia i mirem si té alguna escala.
Amb un parell de maniobres ja van ser amunt. Van decidir
pujar l’escala per accedir sense tantes complicacions a la coberta de la volta del temple. L’Ia va muntar-se a l’escala i va
guaitar amb compte per un dels forats.
– Què...? – xiuxiuejà l’Antoni mentre subjectava l’estri en
un equilibri força complicat sobre les teules.
El de Tarragona va baixar amb compte.
– No hi veig res. Està tot molt fosc, però hi ha moviment
segur. He vist ombres que es mouen. La tela metàŀlica està
pràcticament descarnada, la podem treure sense fer força. Què
fem? Entrem?
En aquell mateix moment un seguit de trets d’escopeta van
seguir a un autèntic recital de dispars de metralladora. Només
podia ser en Jordi. Estaven esmorteïts pels forts i amples murs
de l’església, però no hi havia cap dubte: el que duia en Jordi
era de bon segur l’únic subfusell que en aquells moments podia haver-hi en tot el poble.
– Ho has sentit?
– És clar! És en Jordi... Ara o mai...!
Els dos nois van pujar com una fletxa per l’escala i van estirar
la tela de ferro mig rovellat cap enfora. Va cedir sense problema.
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Pel forat tot just hi podia entrar un home petit: no va ser cap
problema pels nois. El costat pel que van entrar estava del tot
centrat a la paret nord. A l’esquerra, una foscor quasi absoluta i
uns sorollets del tot desconcertants. Eren piu-pius de pollastres
adormits. A la dreta, unes llums de Campingaz als prestatges del
rellotge (el qual, impassible, continuava fent el seu camí circular de forma brutalment precisa des de feia uns dies). Davant,
a uns quinze o vint metres, el mossèn Robert mirava amb cara
de pocs amics en direcció a la porta situada a l’altre extrem de
la sala. En Jaume, el fill d’en Matías, guaitava per l’escletxa de
la porta ajustada. En sec va traure el canó de la seva escopeta i
va fer un parell de trets. Just a continuació van veure com el fill
de l’alcalde tirava el cap enrere amb un seguit d’espasmes: tres
o quatre bales d’en Jordi havien fet blanc. El forat de la porta
era ben petit, però per sort les bales de la Z encara ho eren més.
En mossèn no reaccionà o això va semblar: de fet només
es tocava el cap. Semblava que li feia mal de debò. En aquell
interludi de silenci que havia suposat la caiguda d’en Jaume
van sentir com el capellà remugava.
– Ho entenc, ho entenc...
L’home de les sotanes va córrer cap a la porta i la va tancar.
– Corre, corre, és ara...! No podem deixar-lo agafar l’escopeta! – va cridar l’Ia.
Els dos nois van sortir de la foscor. El capellà va obrir molt
els ulls. La seva sorpresa era majúscula. Va fer l’intent de recollir
l’arma caiguda d’en Jaume, però l’Antoni havia estat molt més
ràpid.
– Quiet!
– Hola, estimats nois forasters! Avui no tenim servei de
missa ni de confessió... En què puc ajudar-vos?
– Aquest tio està com una regadora...
– No deixis d’apuntar-lo! Em sents? –va dir l’Ia molt neguitós. – Vaig a donar un cop d’ull per allà al fons.
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– Segui aquí, mossèn. – Va ordenar l’Antoni senyalant un
racó amb la punta de l’escopeta.
– Crec que fóra molt millor intentar reduir-te. No ets capaç
de disparar. Després et donaré una coseta i et sentiràs molt
millor, podràs oblidar tot el que ha passat. A partir dels meus
càlculs, considerant la personalitat dels nois d’ara, dedueixo
que hi ha un setanta-cint per cent de possibilitats que no apretis el gatell.
L’Antoni va posar-se més nerviós del que estava, va retrocedir una passa enrere, però no podia anar més enllà: la porta
estava tancada.
– Ah, sí? – va dir el noi. – I què et diu el vint-i-cinc per cent
que resta...?
– No sabria dir, indeterminació, dubtes... però segur que no
dispararàs. Només sou planta, imatge...
– No, home, no. El que diu l’altre vint-i-cinc per cent és
que te’n vagis a prendre pel sac!
L’Antoni no va molestar-se ni en girar l’arma per colpejar
amb la culata. Va aixecar l’escopeta i li va deixar anar una
garrotada amb tota la força que va poder reunir. El rector de
Sant Miquel Arcàngel no va ofegar-se en la seva pròpia sang
perquè Déu seu Senyor no ho va voler.
– Uf! Ia? Què tens per allà...? Has vist el niu de paràsits?
L’Antoni va agafar un Campingaz i va apropar-se pel lateral
de la nau. Sabia perfectament que havia sigut una bogeria córrer per la volta per agafar l’escopeta caiguda: allò podia cedir
i tots farien via cap a l’altar de baix.
– Apaga això, xaval.
L’Ia parlava amb veu baixa. Semblava força espantat.
– Hosti, Xec! No sé pas si ens en sortirem. Hi ha una altra
cosa allà, Toni. Acosta’t si vols, però no facis soroll...
– Però, què vols dir...? No entenc...
– Vine.
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Dins aquella cambra, i només amb la iluminació d’una
llàntia de camping, la diferència entre llum i foscor era d’un
parell de metres. Van aturar-se un minut per tal d’acomodar
els ulls a aquella situació. Poc a poc van començar a veure’s
les cares. No hi havia silenci. Segurament serien una mica més
enllà del segon pati de bancs si fossin escoltant missa allà baix
– i precisament d’allà els pujava una remor de merder. De merder important: allà hi havia una bona baralla.
Poc a poc l’Antoni va anar obrint molt els ulls. Al racó del
fons podien veure’s un parell de prestatges grans i una espècie
de llit amb molta palla just a sota del qual es trobaria la capella
entre el darrer contrafort i l’altar major.
– Què collons és allò...?
– No t’ho creuràs...
Els nois van caminar amb compte cap als prestatges. Eren
uns prestatges de fusta recoberts amb tela metàŀlica. Dins hi
havia una conillera però posada dreta. Era clar que no volien
que el que hi hagués a dins s’escapés.
– Joooooder...
Dins la conillera un dels paràsits com els que havien vist a
casa dels Monjo estava fortament agafat a un pal. La diferència era que des de mig cos una mena de bossa sucosa gran com
una pilota de futbol li penjava fins tocar el terra de la gàbia. La
bossa era plena de boletes de colors. Salvant les distàncies, era
com una màquina antiga de xiclets però sense els colorins. El
ous anaven fent-se grans a mida que s’acostaven a la sortida
d’aquella bossa. Fora, una ouera de vint-i-quatre ja era mig
plena.
– La hòstia, això és un no parar...
– I espera a veure aquell racó... – va dir l’Ia.
El de Tarragona va agafar l’Antoni pel braç i el va treure
d’aquella visió hipnòtica.
– No facis soroll... o no ho explicarem.
415

El darrer tram el van fer molt ajupits. Les bales de palla estaven apilades per tota la paret. Al costat, una pila de gàbies de
pollastres vius estaven recolzades una a sobre de l’altra. Hi havia uns deu o dotze animalons mig adormits. Van continuar. Al
ben mig del entrant d’uns set o vuit metres que era el sostre de
la capella lateral un ésser fabulós restava ajagut com si dormís.
Era tan gran com una vaca, negre com les ombres més fosques,
i pel que semblava acabava de parir. Estava molt quiet – o
quieta – i quatre boletes peludes s’apilaven sobre el seu costat
just per sota de la segona pota. Aquella bèstia no podria sortir
per altre lloc que no fos la porta i segurament amb moltes dificultats. Era enorme. Allò feia anys que era allà... possiblement
no havia sortit en tota la seva vida. Els nois van guaitar-se
amb expressió atònita i quan van tornar a mirar endavant van
congelar-se de por. Un ull enorme i brillant com una flama els
mirava atentament. Els nois van posar-se drets molt lentament.
L’animal va començar a aixecar també el cap. L’olor a regalèssia era impressionant. El Marrak1 va deixar d’observar-los
i va llepar els seus cadells. Després els va tornar a mirar i va
començar a fer uns esbufecs i gemecs molt rars. Volia menjar.
– No sap qui som. No hi veu gaire, em penso. Només mira
els pollastres ara... ho veus?
L’Ia va caminar quasi en càmera lenta i va agafar un pollastre dormit de la gàbia que tenia més propera. El cloquejar
va despertar i neguitejar els seu veïns amb plomes. La mare
Marrak1 va estirar el cap com no pensaven pas que pogués
fer. L’Ia va deixar anar el pollastre un segon abans que aquella
cosa li pogués arrencar el braç de passada. Va repetir l’operació tres o quatre cops, fins que l’animal va tornar a arrupir-se
sobre les cries.
– Tira... tira cap a la porta...
– Joder, Ia...!
– Tira i no paris, que penso que m’ho he fet a sobre...
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– Què podem fer...? És molt gran. Li farem pessigolles amb
l’escopeta...
– No ho sé, què podem fer. Però quedar-nos aquí... no pas!
Van tornar ràpidament a la zona del rellotge. No sabien com
actuar. No podien atacar-lo, però tampoc els semblava bé fugir
i no fer res.
L’Ia va treure un Fortuna i va oferir-lo al seu company.
– Fuma, noi, que potser serà l’últim.
Va palpar-se les butxaques sense trobar el que buscava. Finalment li va demanar a l’Antoni.
– Xec, que tens foc...?
La flameta del mini bic negre de l’Antoni va iŀluminar-los
mentre encenien les cigarretes. Els nois no deixaven de mirar-se. Les cares plenes de sang, suor i brutícia van començar
a esbossar un somriure.
– Estàs pensant el mateix que jo...?
– Porta els Campingaz!
Els nois van agafar les lamparetes i el parell de petites bombones de recanvi que tenia l’agutzil al prestatge del rellotge.
– Directes a la palla?
– Posa una sota la conillera...!
– Fet!
– Som-hi...
Van trigar ben poc en preparar-ho. L’oli d’engreixar el rellotge, el dissolvent per netejar el vidre, els recanvis de gas...
van escampar-ho tot.
Les bigues eren totes de fusta i canya. Les teules romanes
eren de les més grans, fortes i llargues, amb més de dos cents
anys. Les parets tenien més d’un metre d’amplada. Allò seria
un forn de terrissa en qüestió de minuts.
Les camises d’amiant dels fogonets van cedir aviat i les
flametes, sense el vidre que les tancava amb seguretat feia una
estona, van fer via en pocs segons, la resta va ser molt ràpid.
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– Corre!
– A la porta! A la porta!
– Com pesen aquests fills de puta...
Els dos nois van obrir la porta de l’escala d’una revolada.
L’Ia, amb l’esforç de traure el capellà estabornit d’allà dins, va
ensopegar-se i va caure de cara sobre la paret del davant. Va
quedar mig estés a terra. L’Antoni quasi va seguir el mateix
camí arrossegant el fill de l’alcalde, però en el darrer moment
va poder agafar-se al tirador de la porta i va mantenir l’equilibri. Mentre mirava d’encabir la clau al pany, uns crits, més
aviat xiscles, van precedir una pluja de bales, per sort disparades de molt lluny. Tot eren rebots. L’Antoni va poder fer una
volta de clau, però no pas la segona. Una fiblada terrible al mig
del cul el va fer caure de costat: una de les bales el va encertar
de ple a les natges. L’Ia, estant estirat a terra, no va rebre més
que les pedrades del metall xafat al caure.
– Aah!! La puta que ho va parir tot! Gahh!
Des d’avall els crits també augmentaven.
– Cabrons! Us pelarem a tots! Si baixeu us traurem la pell!
Va fer-se un segon de silenci.
– Maria del Mar...?
– Ia...?
El Marrak1 no podia saltar des de tan amunt. La Rodiló ho
sabia, hauria de donar la volta sencera, però tot això no li costaria gaire esforç. No més que uns pocs segons. La noia white
va traure el seu fàser.
– Jorim! Corre, posa la moto en marxa. No miris enrere...
– Però...
– Ara vinc, no pateixis.
En Jorim apretà a córrer. Va ser com disparar la sortida en
una cursa. El Marrak1 també va començar a córrer per la cornisa de roques. La Rodiló va aixecar-se i va buscar un punt de mi418

llor visibilitat. No podia fallar el tret, potser no tindria cap altra
oportunitat, o potser la bateria diria adéu. A l’arribar al mig del
camí va tenir la sorpresa: a través d’una de les finestres trencades de la cabana abandonada podia veure que a l’altra banda
dels murs derruïts hi havia la nau dels black. La seva vida de
tres mil vides, la del seu amic Jorim, els plans: tot va passar
com un flash per la seva ment. No tenia alternativa possible. El
principal objectiu era prioritari. Va deixar de banda la cursa del
Marrak1. Aquell era tan bon dia per morir com qualsevol altre.
– De debò que espero que m’estiguis vigilant, Pette... de
debò ho espero...
La noia va posar el seu fàser a la màxima potència. Però no
va apuntar pas a la nau dels black, de fet no hagués aconseguit
res amb una arma tant petita. Va concentrar-se en la majestuosa
roca que hi tenia a sobre. Era un tros de pedra magnífica, llisa i
enorme. Al cap de munt un parell de pedres de quasi el mateix
volum reposaven còmodament, probablement des de feia milions d’anys.
– Senyor God!
– Sí, senyor?!
– Alguna cosa ha passat, acabo de perdre dues de les tres
balisses... no rebo ni a en Matías ni al rector...
– Els animals estan allà, senyor. No crec que tinguin problemes...
– No ho entens! L’últim que he rebut ha estat pànic! Por...
– Senyor... senyor...! L’escàner!
– Què...?
– Aquí fora hi ha un white, senyor! L’escàner detecta un
fàser activat!!
– Surt, surt, activa camuflatge! Puja a recollir-me... Ara mateix.... Ja!!
El tret de la Rodiló va ser precís. Un lleig de cara a l’esforç
de la natura en posar pedres que pesen tones i tones d’una ma419

nera determinada. Però al final la cosa tampoc va quedar tan
malament. La descàrrega va fer que les partícules de la pedra es
coŀlapsessin per les betes més febles. Tres escletxes van obrirse verticalment amb un crac espectacular. La nit va tremolar,
fins i tot el Marrak1 va aturar la seva frenètica cursa per mirar
enrere. La roca va desplaçar-se com un ventall, les dues pesades pedres que hi descansaven a sobre van fer la intenció de
moure’s, després van quedar molt quietes uns instants, i finalment, acompanyades per terra i grava esmicolada, van caure
una darrera de l’altra. Eren tan grans que va semblar que tot
passava lentament. La nau dels blacks tot just s’havia aixecat
dos o tres metres de terra quan la primera roca va impactar
amb la part davantera. El morro va esclafar-se contra el terra, convertint l’impenetrable metall black en paper d’embolicar entrepans. La segona roca va provocar resultats un pèl més
aparatosos: l’impacte va ser directe sobre les turbines de fusió
de salt. La reacció va ser una bonica implosió molecular. Tot el
que estava en contacte amb aquella roca i nau en un perímetre
de cinc metres va desintegrar-se per complet. Metall, roca, pedra, arbres, tot va quedar convertit en una boirina rogenca que
va surar durant uns quants segons abans de dispersar-se.
– Nooooooooo! – va cridar en Dabyrev mentre queia de genolls a terra.
La Rodiló ja havia vist coses semblants, així que només va
perdre un segon en mirar l’espectacle. Per dins les sensacions
eren una altra cosa. No podia calibrar del tot el que significava
allò. Era la victòria. Tot i això si aquella sensació estranya era
la felicitat no tindria gaire temps per gaudir-la. El Marrak1 li
cauria a sobre en qüestió de segons. Va córrer, va córrer molt.
Si no hagués estat perquè en Jorim va entrar amb la moto dins
el caminet la bèstia l’hagués atrapat segur.
En Jorim enfilà la pujada a tot gas. La Rodiló no pesava
gaire però una moto de quaranta-nou centímetres cúbics no
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és precisament un coet. A mitja pujada el Marrak1 va sortir al
camí. A aquell ritme els atraparia segur.
– No, no, noo! Tira, maleïda moto... Tira!!
La bestia estava a menys de deu metres quan van arribar
al cap de munt i va poder posar tercera. Per el Marrak1 allò
només representava un o dos salts més.
– Jorim... Has vist quina lluna més maca que fa...?
En Jorim va posar quarta i va donar gas a fons. Ja no li va
preocupar més si els atrapava o no, va limitar-se a conduir tot
el millor que va poder. Centímetre a centímetre la Puch groga
va anar separant-se d’aquell animal negre. Parar ja seria una
altra història. La plaça era un lloc tan bo com qualsevol altre
per estampar-se. Aniria de pet cap allà.
En Dabyrev va guaitar al barranc on hauria de ser la seva
nau. La desesperació el va fer embogir.
– Et mataré amb les meves pròpies mans. Rodiló! Et mataré...!
Va començar a córrer pel camí de les Voltetes. Volia arribar
al poble com abans possible. Baixaria pel dret, per davant de
la pista de ciment i d’aquella absurda bassa d’aigua negre. En
arribar al darrer bancal d’ametllers, just on començava la pista, va patir una mena de mareig. Les parets de la cabana se li
van fer borroses de cop. Va aturar-se i va caure estès de cul. La
nau d’en Pette va materialitzar-se davant seu, a menys de tres
metres. La porta ja era oberta. En Pette no va esperar ni a que
baixés la rampa. Va saltar sobre en Dabyrev.
– Hola, estimat Dabyrev! Quin plaer tornar-te a veure.
La lluita no va ser ni tant sols equilibrada. En Pette el va
destrossar, va gaudir trencant-li els ossos. Cada cop que el
cabdill black volia contenir o tornar era una decepció. Al final
va caure de genolls. Treia sang per tots els orificis de la cara.
– Aaauuugh... erf... Has de portar-me davant el consell! Has
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de tornar-me a casa! El consell.... Ells em jutjaran... Gaahh...
– Ah! El consell... Tens raó. – va dir en Pette agafant-lo com
un ninot per les espatlles.
– Aaaaaahhh! – va queixar-se en Dabyrev.
– Ara mateix t’hi porto al consell.
D’una forta empenta en Pette va fer volar en Dabyrev directament dins la bassa d’aigua estancada. L’aigua va començar a
fer bombolletes. Les ferides obertes van accelerar molt la dissolució. En Dabyrev va intentar sortir ràpid. Va arrossegar-se i
va cridar de manera esfereïdora, però només va arribar a traure
mig cos. Coincidint amb els seus darrers gemecs les alarmes
del mòdul mèdic de la nau van alertar en Pette.
– ...atenció, atenció, recuperació de cos de codi genètic uniMarrak0-par 0001-001-000 finalitzada. Recuperació complerta, unitat estratègica de suport en batalla totalment recuperada.
Per la rampa de la nau va baixar el Pinyol. La reestructuració molecular semblava haver estat un èxit i com acostumava
a passar la recuperació sempre et tornava a un punt de registre
anterior al desastre que t’havia ferit.
L’animal semblava desconcertat, buscava sense trobar.
– Vine, Pinyol... Vine.... Rodi!! Perill! Busca!!
L’animal va baixar el turó quasi sense tocar terra. Pel que
semblava ja havia detectat el rastre de la seva Rodi.
En Jorim va decidir-se a pujar per la costa dels baldadors.
Com que havia guanyat certa distància no volia jugar-se la
per la pujada del carrer del Riu i la corva del Flari era de
noranta graus: allà cauria si girava a aquella velocitat. A la
pujada el Marrak1 va tornar a guanyar terreny. Va girar pel
carrer de Les Borges. Amb una mica de sort els companys
aquarterats a casa del Monjo sentirien la moto i els donarien
un cop de mà.
– Dispareu! Dispareu!
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A pocs metres va passar el Marrak1. Una descàrrega de
trets va produir-se des de les finestres i portes de la casa de
l’alcalde. El carrer feia poc més de deu metres, era difícil
fallar. Tots els trets van fer diana: la bèstia va fer uns quant
bots. Quan va estavellar-se contra la paret del davant de la
casa del Monjo va semblar, per un moment, que l’havien ben
fregit. Alguna cosa que semblava sang li sortia per un costat.
Però no, no va acabar d’aturar-se en cap moment. Ranquejant
d’una pota va continuar carrer de Lleida amunt. En Ramon
va cridar des de la finestra.
– Tots a la plaça...! Carregueu...! Carregueu!
La moto groga va arribar sorollosament a la plaça. En Jorim
va fer una derrapada i tots dos van caure als peus de les escales
de l’església.
Incorporant-se, van comprovar que la situació era desconcertant. La Rosa i un bon grapat dels fidels que custodiaven
l’església s’agafaven el cap. Se’ls veia desorientats. Alguns
fins i tot es donaven cops sobre els parietals com si es volguessin treure aigua de les orelles. A uns vint o trenta metres,
pujant per la torre, un Marrak1 estava a punt d’entrar pels ulls
del campanar, encara que la fumera que hi sortia no convidava gaire a fer-ho. Estava clar que havia intentat entrar per la
porta i no ho havia aconseguit tot i esbotzar-la per tot arreu.
L’animal va girar-se en sentir la cleca de la moto.
– Ai collons... ara sí que estem fotuts... –va dir en Jorim.
L’altre animal va entrar al trot per la cantonada del carrer
Lleida. No gaire lluny es podien sentir les corredisses dels
seus companys. Volien ajudar, però ja no faria falta.
El Marrak1 ferit va mirar-los amb ràbia. Un enuig d’animal ferotge, una fúria de ganes de mort i de sang. L’animal va
començar a córrer de nou en la seva direcció.
En Jorim s’ho va veure venir. Va abraçar amb força la Rodiló per esperar plegats l’impacte. De sobte, una ombra passà
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just en l’intersecció d’aquell salt mortífer: era el Pinyol, sortint a tota velocitat per la cantonada del carrer del Riu. Com si
d’un gos ianqui capturant un frisbie es tractés. La diferència
era que els petaners americans no trenquen per la meitat les
seves joguines voladores, mentre que el Pinyol va desfer el
marrak1 abans de tornar a tocar terra.
La segona bèstia va saltar sobre en Pinyol des d’una alçada
més que considerable. Tots dos animals van rodar fins petar a
la porta de cal Baiget, a un costat de la plaça. El Marrak1 havia
tancat amb força les seves mandíbules sobre el coll del Pinyol,
i aquest no deixava de llençar urpades desesperadament per tal
de lliurar-se’n. Finalment una de les urpes del Pinyol va trobar
tou, per dir-ho d’alguna manera: el va esbudellar de dalt a baix.
Just quan el grup encapçalat per en Ramon arribà a la plaça
les portes de l’església van obrir-se. Les dues fulles van girar
sobre les enormes frontisses de ferro. Un fil de fum començà
a sortir per la part superior de l’arc. El foc estava fent estralls,
calia sortir ràpid. Primer de tot van aparèixer en Marcel i en
Matías, a qui, clarament, li havien fet una cara nova. Els dos
homes anaven borratxos com cubes però ajudant tot el que
podien. Uns quants veïns del poble, també amb un toc de vi
de missa, conduïen amb cura a la resta de cervianencs que,
desorientats, per culpa del paràsit sense voluntat necessitaven
ajuda per trobar la sortida. Al darrere la Maria del Mar i l’Ia
arrossegaven el cos d’en Jordi i la Neus ajudava a en Miki a
mantenir-se de peu. L’Antoni, tot i el bonic i dolorós nou trau
al cul també va ajudar a arrossegar cossos fora del temple.
Morts o vius calia treure’ls d’allà.
El remat va venir quan en mig de totes aquestes maniobres
de salvament les llums dels carrers del poble van començar a
parpellejar per acabar apagant-se. Per sort només va durar poc
segons: el temps suficient per poder veure la causa de l’apagada i gaudir de l’espectacle.
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– Caporal Rodiló, em còpies? Repeteixo. Caporal, pots rebre’m?
La Rodiló va tocar-se l’orella on tenia el comunicador mentre mirava al cel. Entrant per sobre de les cases de la plaça, a
molt poca alçada, va aparèixer l’espectacular nau white. Tot
eren reflexos de llum daurada sobre miralls de plata.
– Et rebo, Pette.
– Aparteu-vos una mica, vaig a ruixar amb CO2 l’església...
A la poca estona la nau va aterrar just a l’entrada del carrer
major, davant dels de cal Manresa. El mòdul mèdic va estar
operatiu als pocs minuts. Volien (i havien de) fer passar a tot el
poble per la cabina. La miraculosa màquina va treballar sense
aturar-se durant més de vint i quatre hores. Pels cervianencs
tot allò seria un mal son. El foc i els tres o quatre morts sense
possibilitat de reconstrucció serien producte de la desgràcia
d’un accident de carretera o la valentia de voler apagar un incendi provocat per la mala fortuna d’un llamp.
A tots els individus els acompanyava algú de la colla. Els
van entrar per ordre de gravetat de les ferides o del temps que
portessin morts. En sortir de la cabina eren conduits directament a casa seva i dormien de manera induïda durant tot un
dia. Els darrers en passar van ser els mateixos nois.
– Rodi...
– Sí, Jorim?
– Me’n recordaré de tu...?
– Segur que sí...
Finalment la Rodiló va acompanyar a un Jorim endormiscat
fins a casa seva, fins al seu propi llit. El va acaronar i va donar-li un suau peto als llavis.
– Bona nit.
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EPÍLEG
Trenta cinc anys després del final.
El dia era radiant i les primeres sensacions indicaven que
seria un dia del més normal. L’agost a Cervià ja té aquestes
coses. A la piscina del poble el curset de natació estava a punt
d’acabar. Eren prop de les dotze.
En Jorim i l’Amparo, la seva dona, feia una estoneta que
estaven fent-la petar amb l’Ia, la Sandra, la Sofi i el seu germà
Javi. Com sempre, havien agafat el raconet del fons i amb les
hamaques i tovalloles ocupaven prou espai com per que s’hi
poguessin acomodar l’Antoni i l’Elvira quan arribessin.
– Bon dia nois... Què tal? – va dir l’Elvira, la parella de
l’Antoni.
– Bon dia – van dir tots.
– I els grans, no estan per aquí...?
L’Elvira es referia als fills de cada una de les parelles, que
per edat podien considerar-se “els grans”. Els “petits” estaven
jugant per la gespa o fent de les seves. Però tots a la vista.
– Ostres...! Jo pensava que l’Àlex estava a casa vostra amb
l’Albert... – va dir en Jorim.
– Sí, ha passat a buscar-lo però al cap de cinc minuts han
desaparegut... – va aclarir l’Antoni.
– Mira, per allà ve la meva filla... Pregunteu-li a ella, que
potser ho sap – va dir la Sandra.
La Júlia era la filla gran de la Sandra i l’Ia. Al seu costat
entraven tres o quatre noies més de la colla. A algunes ni les
coneixien. Tot i haver passat molt temps les coses no canvia427

ven gaire en aquest sentit i per tant als pares preocupats no els
caldria esperar gaire més. Els nois no trigarien gaire a aparèixer al seu darrere. Efectivament als pocs segons ja sentien les
fatigues dels nois estirant pedalades per la pujada del carrer
del Calvari. Van entrar tots fent riallotes i fent-se bromes els
uns als altres. Les hormones començaven a aflorar. Aquella
colla de trapelles acostumava a posar-se sota els arbres, prou
lluny dels pares com perquè no els molestessin amb xorrades
com la crema solar o el volum de la música dels seus mòbils i
prou a prop per si calia una incursió de subministrament logístic de finançament puntual, es a dir demanar calés per beguda
o patates.
L’Antoni va fer un gest al seu fill. L’Albert va fer-se el despistat, però sabia perfectament que no tindria escapatòria.
– Eh! Tio... acompanyeu-me que mon pare em fotrà la bulla
per no haver vingut abans... – va dir l’Albert
– Diguem-li la veritat i ja està... – va dir la Júlia.
L’Albert va aixecar-se decidit, i l’Àlex i la Júlia van anar al
darrere per solidaritat...
– Què passa amb tu, mindundio? No havies de fer dos-mil
avui?
– Si bé, és que jo...
– Excuses, collons... Demà et semblarà més llarga aquesta
piscina, prou que saps que no pots parar ni un dia...
– Au, Toni ja està be home – va dir la Júlia. – Ja nedarà per
la tarda... Saps què ha passat...?
– Sorpreneu-me...
– Doncs que avui ha arribat gent nova a la colla i els hem
anat a buscar perquè vinguessin a la piscina – va explicar
l’Àlex.
– Ja... i on està aquest noi nou...?
– Noia, pare és una noia... Mira, és aquella, la que està vestida. És al·lèrgica al clor i no pot banyar-se...
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Els nens li van fer uns senyals a una de les noies de la colla
perquè s’acostés.
– Mira, pare, aquesta és la Rodiló. És de Suïssa.
– Encantat, senyor... eh? Pare de l’Albert. És veritat, avui
han vingut tots a casa a buscar-me per convèncer el meu pare
que em deixés venir a la piscina. Com sóc al·lèrgica mai em
deixa venir...
– Vale, vale... D’acord, no m’expliqueu més rotllos... Foteu
el camp...
A la colla li va faltar temps per marxar. En Jorim havia
deixat d’explicar un dels seus acudits verds per parar atenció a
l’explicació que donaven els nens, l’Ia també estava pendent.
– Rodiló...? – va repetir en Jorim. – Ha dit Rodiló, no?
– Sí...
– De què em sona...? – insistí en Jorim.
– De què vols que et soni...? De res...! – aclarí l’Ia. – Apa
va, anem a xopa-mos i a fer una cerveseta al bar. Digueu-li a
la Montse que ens vagi preparant una barreja amb salseta de
la bona...
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