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Gabriel

Vint-i-tres adolescents prematurs, amb nervis per l’en-
darreriment del mestre van convertir la classe en un bati-
bull. L’assignatura de religió era l’única que permetia un re-
ordenament de les taules, de les cadires, dels llocs on seure 
i dels grups que hi havia establerts. En Jaume tenia la teoria 
que els 55 minuts de classe li resultaven eterns al rector de 
la parròquia que els venia a fer la classe un dia a la setmana, 
i marejar-los abans de començar-la i endreçar-ho tot abans 
d’acabar li permetia restar uns minuts a una formació que 
no tenia ganes de donar a un grupm de descreguts.
En Jaume havia acabat amb les taules i cadires del seu 
grup de confiança: La Irene, la Ingrid, l’Àngela i ell mateix. 
L’Àngela i ell venien del mateix col·legi, el Martí Poch i 
era impensable que cap dels dos estigués en un altre grup. 
Les altres dues companyes venien del Sant Joan Baptiste, 
un centre concertat on havien fet la primària, però arribat 
el moment havien passat obligatòriament al Joan Amigó, 
l’únic institut de secundària que hi havia al poble. Havien 
congeniat ràpidament amb el caràcter obert i inquisidor de 
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l’Àngela i, com ell anava en el pack de l’Àngela, feren aquell 
grup tots quatre. Mentre alçava la vista buscant on eren les 
xicones i les localitzava envoltades dels xicots més dinàmics 
de la classe, la porta es va obrir i una figura adulta, gran, 
vestida totalment de gris, amb una dessuadora amb caputxa 
inclosa, es va quedar al dentell gaudint del silenci momen-
tani que havia provocat.
Sense dir res es va dirigir a la taula del professor que havia 
d’ocupar el rector i va esperar que la gent arribés a les seues 
cadires encara repartides un xic caòticament per la classe.

—Soc en Gabriel. El vostre professor de religió hui no 
vindrà —va dir amb una forta veu, molt distinta de l’espin-
guet del Jose Miguel, el professor que havia d’estar al seu 
lloc— qui tinga res millor a fer pot abandonar la classe.
Ningú no es va moure.

—Vull dir que qui isca ara de classe, de manera ordenada 
i discreta, i no es faça de notar pel pati... no ha de preocu-
par-se de res. Jo no passaré llista ni us conec.
El grup de xicots que havia estat xerrant amb les xicones, 
s’alçaren pràcticament a l’uníson i abandonaren la classe 
entre rialles de complicitat.

—Molt bé. Hui rebreu una classe una miqueta distinta, 
ens n’eixirem del temari i parlarem de profecies. 
El silenci es va apoderar de l’aula. L’home aquell va comen-
çar a baixar les persianes, deixant sols la llum artificial.

—Qui pense que pot aprofitar millor aquesta hora, per 
exemple estudiant a la biblioteca o repassant apunts d’altres 
assignatures pot eixir de classe. El que donem hui no es pre-
guntarà a cap examen i pot ser no voleu perdre temps.
Un altre grup, en aquesta ocasió de cinc persones, va co-
mençar a xiuxiuejar, va arreplegar les motxilles i eixiren en 
silenci de l’aula.
Quedaven tres grups, el d’en Jaume, que era el més allunyat 
de la porta, i dos més que havien quedat aïllats als dos ex-
trems de la sala.

—Hui anem a fer un experiment, una cosa que no s’ha fet 
mai i amb la qual els vostres pares i mares, si ho saberen, no 
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estarien gaire conformes. No sou majors d’edat i per tant no 
sou responsables dels vostres actes, però ara podeu exercir 
el dret de negar-vos i eixir de classe. En cinc minuts tancaré 
amb clau i ja no podrà eixir ningú.
Com si hagués polsat un ressort els dos grups que estaven 
més a prop de la porta eixiren disparats. L’Àngela i les com-
panyes es miraven i no sabien ben bé què fer. En Jaume va 
decidir quedar-se, la Ingrid i la Irene quedaven indecises.

—Bé, Àngela, te’n vols anar? Ara estàs a temps —va dir 
l’home.

—Sí, marxem, Jaume? –va dir l’Àngela alçant-se.
—No, en Jaume es queda. La Irene i la Ingrid també —va 

dir en Gabriel mentre tancava en clau la porta. Si tu et vols 
quedar et quedes, doncs.
L’Àngela va tornar a seure al costat dels amics que la mira-
ven descompostos. El Gabriel va tocar l’interruptor i l’única 
llum que va quedar a l’aula va ser la del carrer que entrava 
per les escletxes de les persianes que no tancaven bé per la 
part de dalt. Però, malgrat ser primera hora del matí, la llum 
va anar esmorteint-se, com si a fora un gran núvol ho cobri-
ra tot i a l’aula es va fer la penombra. 

—Bé, parlarem de les prediccions. De les notícies que ens 
arriben. La veritat és que sols portava una notícia per a en 
Jaume, per a la resta no tinc res —va dir en Gabriel misteriós.

—Per a mi? —va dir en Jaume amb la cara tota blanca.
—Sí. Vas a morir —va espetar sense mirament.

En Jaume i les dues xiquetes quedaren en silenci. L’Àngela, 
rebel, va replicar:

—Tots hem de morir.
—Sí, però ell morirà primer. I... espera, ja tinc alguna 

cosa per a vosaltres.
Les va mirar fixament i va dir: 

—D’una manera o altra, les tres sereu responsables de la 
seua mort.
En Jaume es va sobresaltar encara més, va mirar els rostres 
de les tres amigues i després va buscar la cara d’en Gabriel. 
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Tota l’estona s’havia quedat a la taula del mestre, ben lluny 
dels xiquets, encara que la veu sonava ben a prop, com si 
hagués estat al costat, més aviat a dalt d’ells. Gabriel es va 
posar la caputxa de la dessuadora, un gest del tot inusual en 
un professor i es va adreçar a la porta. Va despassar la clau, 
la va obrir i, abans d’eixir i tancar darrere seu encara va ar-
ribar a dir clarament:

—D’ací a trenta anys. Un dia com hui: vint-i-nou de se-
tembre. Tens temps per a fer moltes coses encara.
I va desaparèixer tot eixint per la porta.
Les mirades de desconcert i pànic contingut es repartien 
entre les quatre cares i s’hi van quedar en silenci fins que els 
companys i companyes començaren a tornar a l’aula, espe-
rant el professor de la següent assignatura.



- 15 - 

Abans del sopar

En Jaume, nerviós, es va passar la mà pels cabells. Abans, 
quan estava inquiet, s’ajustava innecessàriament el nus de la 
corbata però feia temps que no en portava. Havien canviat 
moltes coses d’uns anys ençà. De tres anys cap ací. I una era 
anar a treballar sense corbata... malgrat que a la seua pro-
fessió, visitador bancari, era un uniforme tàcit. Però tantes 
coses tàcites havien caigut en la banca que aquesta prenda 
no en seria una menys.
Era a la porta de l’empresa que es disposava a visitar: Cellers 
Fontcuberta. Els informes que havia buscat abans de fer la 
visita eren bons, era una empresa menuda que havia crescut 
inesperadament i que tot i això encara tenia unes expectati-
ves de creixement prou envejables, eixir a cotitzar al mercat 
secundari de la borsa fins i tot. El va sorprendre el nom d’una 
filial que s’havia escolat per uns del articles que havia trobat 
per Google buscant informació: Segona Esfera. I també l’ha-
via sorprès la facilitat amb la qual havia concertat l’entrevis-
ta; havia sintonitzat ràpidament amb la persona que li havia 
agafat la trucada i de seguida li va concertar una cita amb el 
director financer. Pràcticament sense esforç, cosa poc habitu-
al, però de vegades això passava. 
En entrar al rebedor de l’empresa, un imponent recepcionista 
el va abordar. Alt, gran, calb, amb pereta, ulls blaus, muscu-
lat. Més que recepcionista semblava un guarda de seguretat.

—Hola. Sóc en Jaume, de Box Investments —va dir tra-
gant-se el nom també en anglès de la seua empresa —m’es-
pera l’Ovidi.
El recepcionista de seguretat va consultar un telèfon de 
pantalla gran, més aviat una tauleta menuda i va assentir 
amb el cap.

—Sí. L’esperen. Vinga; l’acompanye.
Pujaren unes escales de caragol que hi havia a prop de l’en-
trada. En arribar a dalt va obrir una porta de vidre i li va 
mostrar una sala de reunions moderna.
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—Que vol prendre cap cosa?
—No, gràcies –va contestar en Jaume.
—Cafè, aigua, un refresc... —va insistir-hi.
—No, no. Gràcies.

En Jaume es va quedar a soles mentre l’acompanyant eixia 
de la sala. Li sorprenia que una empresa de vins, un celler, 
no estiguera en una seu clàssica, en un dels edificis moder-
nistes de la ciutat. Allà tot era modern, tecnològic, asèptic... 
Hauria esperat oldre aquella olor a fusta, aquella olor seca 
com quan se t’enredra el vi a la punta de les dents, tan ca-
racterística dels cellers. Era tot com de nou ric... però en 
empresa.
Mentre es perdia en els seus pensaments en Jaume es va 
parar a escoltar la música que sonava pel fil musical:

Solo existe este beso
Suave en la oscuridad.
Que no dura tres minutos,
Dura la eternidad.
Estúpidas despedidas,
No puedo decir que
tu boca es mi perdición...

Era increïble com una de les seues canços favorites, bé no la 
cançó, l’artista era la favorita, sonava en una visita que s’esta-
va trufant d’anècdotes que contar abans de ni tan sols parlar 
amb l’amo dels diners d’aquell celler amb aire futurista.
L’entrevista la va dur el director financer de l’empresa, un 
home excessivament seriós i estirat, d’ulls blaus i alt. Tots 
eren alts allà, de complexió atlètica, que deixava el metre 
setanta-huit d’en Jaume un poc ridícul. I ridícul es va sentir 
també després d’escoltar tota l’explicació de l’Ovidi aquell: 
tenien totes les necessitats cobertes a través de fons d’inversió 
internacionals i agències col·locadores de borsa que farien 
despegar aquella empresa a nivell estratosfèric. Un mos massa 
gran per a la seua Box Investments. Si no fos que... en Jaume 
maquinava una eixida comercial que justificara la visita que 
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feia aigües mentre l’Ovidi el passejava per la primera planta 
fent ostentació de les modernes instal·lacions: parets de vidre, 
cadires d’alumini, decoració minimalista.
Al final d’un corredor al qual donaven portes de despatxos 
amb parets de vidre hi havia un despatx més gran que la 
resta, a través de la paret transparent en Jaume va veure una 
xicota que estava treballant darrere una taula de cara a una 
pantalla enorme d’ordinador. Ella també el va veure i es va 
alçar decidida, va eixir del despatx i amb un gran somriure 
a la cara li va dir gairebé cridant:

—Jaume!
Ell es va quedar sorprès. Era la Ingrid, la seua antiga compa-
nya de l’institut, aquella que vingué amb la Irene del col·legi 
de monges en arribar al batxiller.

—Ingrid! —va contestar ell, sincerament sorprès.
—Què fas ací? —i va fitar l’Ovidi amb mala cara —Ah! 

Entenc. Escolta Ovidi, me’l quede jo.
—Perfecte, ja havíem acabat. —va dir l’Ovidi tot alleu-

gerit– Adéu Jaume. Ja et cride si veiem que necessitem al-
guna cosa...
Jaume reconeixia fàcilment aquell “ja et cride jo”: era la se-
nyal inequívoca que tota la visita havia anat malament, com 
tantes vegades en tantes altres visites darrerament. Però en 
aquesta ocasió li era ben bé igual perquè tenia a la Ingrid 
agafada del bracet!
Un “adéu Ovidi” es va perdre corredor amunt mentre aquell 
carallot quasi corria a refugiar-se amb els seus fons d’inver-
sió internacionals.
En Jaume es va quedar encantat mirant-se la Ingrid penjada 
del braç, com en els vells temps, quan corrien per l’institut 
amagats, quan anaven pels horts buscant basses a les nits 
d’estiu sense lluna... Feia molt de temps d’això, i ella ho re-
cordava també, les espurnes als seus ulls blaus mirant-se en 
Jaume així li ho confirmaven.

—Com que BOXIN, eh? —va dir ella amb sorna mentre 
se l’entrava al despatx.
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—Va, dona, no sigues roïna. Box Investiments.
—Això: “BOXIN vestiments”. Hahahah. —La rialla de la 

xicota no el va deixar acabar de parlar. Ell  va somriure divertit.
La Ingrid va fer la volta a la taula i va seure al seu ordinador, 
fent un cop imperceptible al ratolí sense fils que hi havia 
damunt la taula va desaparèixer el protector de pantalla que 
cobria la seua feina i unes lletres que corrien per la pantalla 
amb la frase “Segona Esfera” es van fondre en el negre del 
monitor. 

—Estic molt contenta de veure’t, Jaume. —li va dir men-
tre reposava la barbeta de la seua cara pigada sobre les mans 
entrecreuades.
Se’l mirava amb els ulls blaus, i això que en Jaume no recor-
dava que foren blaus... però feia tant de temps que no li’ls 
mirava. Al final va encertar a dir-li:

—Sí, i jo també de trobar-te ací. I molt sorprès. El que 
passa és que crec que no tornaré, este Ovidi ha estat a un 
pam de despatxar-me.

—Es que jo crec que amb ells no tens res a fer... però amb mi 
sí... —va dir, tota ella misteri.
La Ingrid es va alçar d’un bot de la cadira i el va agafar de la mà.

—Va, vine. Vaig a ensenyar-te una cosa. Molt poca gent 
em creuria si ho contara. T’ho ensenyaré tot.
Va deixar delicadament el dit sobre una pantalla negra, apa-
rentment apagada, que hi havia penjada a la paret i en reco-
nèixer l’empremta digital es va il·luminar i es va obrir una 
porta que hi havia camuflada. Van passar a una sala més 
freda i asèptica i van entrar a un ascensor que va baixar en 
silenci. La Ingrid també mirava en silenci en Jaume. Recol-
zada a una de les parets amb les mans al darrere de l’esque-
na. Ell tot tens, mirant-la, sense saber on el duia. L’ascensor 
es va parar quan va assenyalar la planta -3

—Ara et vestiré un poc —va dir ella.
I la Ingrid li va allargar una bata i un barret de tela verds. 
Es van vestir els dos ràpidament i van passar a una sala que 
era pràcticament un altre corredor, amb un gran finestral 
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que donava a un laboratori on diverses persones vestides de 
blanc treballaven encarades a microscopis, provetes, xerin-
gues sense agulla i diversos alambins.

—Ara, Jaume, no et creuràs el que et contaré però és to-
talment cert. Pots ser la meva salvació, tu i la teua Boxin...
I la Ingrid li va contar d’on treien la matèria primera que 
alimentava tots els components de portàtils, tauletes, telèfons 
intel·ligents, càmeres fotogràfiques, aerogeneradors,... les 
terres rares havien substituït en importància el coltan amb què 
es feien les bateries dels mòbils. La seua empresa de vins de 
tota la vida havia creat la filial Segona Esfera en col·laboració 
amb una empresa xinesa especialitzada en el refinament dels 
materials. Una empresa que comprava participacions en totes 
les mines existents al món que extreien el mineral de jaciments, 
i així n’assegurava la seua exportació a la Xina, on la demanda 
superava la producció pròpia. El jaciment a la comarca s’havia 
trobat fortuïtament a uns camps abandonats. La cosa era d’una 
sort increïble: Cellers Fontcuberta es dedicava al vi i buscant 
un nou emplaçament per al magatzem que se’ls havia quedat 
menut compraren uns camps amb cultius abandonats. En 
excavar per fer els fonaments trobaren aquell material misteriós 
que equivalia al coltan; anys d’adobar els camps de vinyes amb 
nitrats i de contaminar les aigües subterrànies havien donat 
una combinació tan miraculosa. La Ingrid va explicar que la 
resta de camps que conformaven el jaciment es van comprar 
a preu d’or amagant als venedors el tresor que contenia el seu 
subsòl i així, amb una l’empresa interposta, Segona Esfera, els 
Fontcuberta es van fer d’or, per això no necessitaven els serveis 
d’en Jaume.
Però les compres no van ser netes, la gent no és tan beneita i 
si bé els primers venedors no notaren res estrany, els qui van 
començar a rebre ofertes més sucoses, per tal que les vendes 
foren ràpides, es van resistir i les pràctiques mercantils no 
van ser tan transparents com s’esperava d’una empresa sol-
vent i amb prestigi en la zona, eren una empresa centenària 
descobrint un nou món.
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—I saps? —va contar la Ingrid a en Jaume— algunes de 
les persones reberen amenaces de mort, d’altres aconsegui-
ren entrar a l’accionariat de Segona Esfera però al poc de 
temps desaparegueren misteriosament...

—“Desaparegueren misteriosament”? —va preguntar in-
quiet en Jaume.

—Moriren en un accident de trànsit. Un matrimoni amb 
patrimoni suficient per no haver de vendre els camps. Els 
convenceren fent-los part del negoci però als pocs mesos... 
el seu cotxe es va estavellar, li fallaren els frens.

—I quin és el teu pla? —va preguntar en Jaume.
—El que hem de fer és agafar tota la documentació de les 

compres dels terrenys del jaciment i tu investigar la mort de 
la parella aquella...

—Que investigue jo? —va contestar ell, alerta.
—Bé, no em vindràs a dir que no saps res de l’Àngela. 

Els dos sabem que és inspectora de policia. Busca-la i li ho 
planteges.

—I per què no la busques tu?
—L’Àngela i jo no férem bona lliga, encara no em perdo-

na que entrara al vostre grup d’amiguets de l’institut... I a 
més està la Irene.
La Ingrid va soltar la bomba com qui no vol la cosa.

—La Irene? –en Jaume havia enrojolit.
—Sí, en Rafael és el cap de manteniment de Segona Es-

fera i està casat amb la Irene. Estic convençuda que ell és el 
responsable de l’accident del matrimoni que va morir; por-
taven un cotxe d’empresa que els va preparar ell mateix.

—Però la Irene és la teua amiga, no? 
—La Irene sí, però en Rafael no. No li convé. Tu ho sabràs 

això, el que li convé a la Irene vull dir.
—Entenc. T’has fet un bon pla, no? Ho tens tot previst? 

En Jaume va canviar la conversa perquè no volia que li se 
notara la punxada que havia rebut a l’estòmac sols de pen-
sar en la Irene de l’institut.

—Sí, ha estat una sort que vingueres a fer la visita, així tot 
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queda entre nosaltres quatre. Altra vegada, com en els vells 
temps. —va dir la Ingrid.

—Sí, també pense que ha estat una casualitat tot açò. 
Com em passes la documentació perquè me la mire? En un 
pendrive?

—En un pendrive, és clar.
Mentre parlaven havien completat el circuït de la planta i la 
Ingrid va començar a llevar-se la bata i el barret higiènics, 
en Jaume la va imitar. Entraren a l’ascensor, la cara de la 
Ingrid havia canviat completament, feia joc amb la d’ell que 
es reflectia al  mirall de l’habitacle, que estava trencat de co-
lor. Cap dels dos va dir que estaven pensant en aquell dia a 
l’institut. En arribar al despatx de la xicona aquesta va obrir 
un calaix i va treure una agenda amb el logotip corporatiu 
de l’empresa.

—Te, un detall per les molèsties de la visita.
En Jaume va obrir l’agenda, que en juny no li feia cap paper, 
i va veure en una butxaqueta un minúscul pendrive. La va 
tancar ràpidament.
La parella es va acomiadar i en Jaume va veure que el mateix 
recepcionista que l’havia rebut a l’inici de la visita l’esperava 
a la porta del despatx de la Ingrid.

—Adéu Jaume, estem en contacte! —li va dir la Ingrid 
fent-li un bes a la galta.
Mentre veia a través de la paret de vidre seu del despatx com 
els dos homes avançaven cap a l’eixida la Ingrid es va posar 
davant el seu ordinador i va redactar un correu electrònic 
per a en Jaume: “Escolta Jaume, en arribar a casa he pensat 
que podríem convocar una reunió d’exalumnes de l’institut, 
un soparet d’eixos que s’estilen tant... i en aquesta ocasió 
acudir, que mai no hi anem ni tu ni jo. I aquí ho parlem amb 
la Irene, l’Àngela, tu i jo”. Va programar perquè el missatge 
s’autoenviara a les 8 de la vesprada.
Quasi al mateix instant va veure que li entrava una video-
trucada de  l’Ovidi.

—Hola, què volies? —li va dir tot connectant la càmera.
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—Sols dir-te que no farem res amb el teu amic. La veritat: 
ha estat una pèrdua de temps. Si no me l’hagueres recoma-
nat tu no l’haguera deixat vindre. De fet si haguera vingut 
ell pel seu compte no l’haguera ni deixat passar de la porta.

—Ah, no m’ho haguera pensat mai —va respondre la In-
grid.

—No? —l’Ovidi estava realment molest.— Amb tota la 
informació comptable que tens al teu ordinador se’m fa di-
fícil creure’t. Que no saps que no el necessitem per a res, al 
Jaume? Realment no entenc per què no el despatxares per 
telèfon quan va trucar buscant-nos. 

—Bé, el que jo faça, o no, amb la informació que tinga al 
meu abast no t’ha de preocupar. El que sí que és estrany és 
que, no necessitant res, hages deixat que es fera la visita, tu 
sabràs el que buscaves. Li has contat res?

—Què li he de contar! —va dir ell molest.— Sempre li fas 
la volta a tot. Una cosa et diré: oblidem aquest assumpte del 
teu amic, no vull sentir-ne parlar més.

—Estic d’acord, oblidem el tema. Adéu! —li va replicar la 
Ingrid tallant la connexió.
En escoltar aquell adéu a través del dispositiu que tenia a la 
mà i que connectava amb el despatx de la Ingrid, en Rafael 
va tallar la comunicació, va entrecreuar els dits i es va re-
penjar al sofà que hi havia a la planta privada de l’empresa. 
Ja sospitava que la Ingrid sabia alguna cosa i que buscara 
ajut de fora li ho va confirmar. Va decidir investigar eixe 
Jaume i treure’l del mig ràpidament. S’havia quedat intrigat 
amb la relació que semblava tenir amb la seua dona...
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La clau

Jaume va aparcar el cotxe al reduït pàrquing ja atapeït de 
cotxes, quatre cotxes quatre persones. Som així, tots excepte un 
de la mateixa ciutat, a menys de dos quilòmetres de distància, 
incapaços de posar-se d’acord per compartir vehicle.
Es va detenir a admirar la propietat amb una enveja sana, la 
Ingrid l’havia convocat allà sense dir-li de qui era, enviant-li 
la ubicació amb un missatge. Fos de qui fos feia la sensació 
que li havia anat bé a la vida si a més de sa casa a la ciutat 
tenia aquella cabana amb piscina que en estiu devia de con-
vertir en “base d’operacions” per fer trobades amb amics i 
amigues. Estava convidat a un arròs que encomanàvem a 
un restaurant proper, tan sols calia anar a replegar el cal-
dero i parar la taula. I amb això es donaria per constituït el 
comitè organitzador de la reunió d’exalumnes de l’institut.
No tenia gens ni mica de ganes d’acudir a aquell sopar i 
menys a aquell dinar preparatiu, però la Ingrid li havia fet 
una bona jugada. Es va treure el mòbil abans d’eixir del cot-
xe per repassar el missatges que s’havien creuat: 

2
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“Ingrid, hola, els documents que dius que hi 
ha al pendrive que em donares no es poden 
obrir. Diu que necessite una clau d’accés.”

“Sí, no sabia si t’interessava el tema i ho vaig 
preparar així.”

“Sí que m’interessa tot el que vam parlar, di-
gues-me la clau.”

“Tot? El sopar amb la Irene i l’Àngela també?”

“...”

“No contestes, eh? Bé, he arreglat un dinar 
amb elles, el Pere i el Ricard. Ens esperen a 
tu i a mi. Si vens et done la clau.”

“D’acord, digues-me dia i lloc i allà seré...”

I allà era, baixant ja del cotxe. Va entrar a la casa per la por-
ta principal i va trobar una sala gran tota buida, va seguir 
avançat cap a la porta del darrere i en eixir va veure a la 
llunyania tres figures, que caminaven en direcció contrà-
ria a la casa, per un caminet estret cap a la immensitat dels 
tarongers del fons. Parat a la porta, sense saber molt bé si 
fer-se notar o esperar que tornaren es va girar a la dreta i va 
veure un paeller on s’hauria d’haver cuinat la paella si entre 
ells n’hi haguera cap a qui agradara cuinar.... i a prop, sobre 
una estora de gespa artificial com acabada de col·locar, una 
hamaca ocupada per la Ingrid.

—Que han anat a per llenya? —va dir en Jaume llevant-se 
les ulleres de sol. 

—No, l’ama ha volgut lluir de propietat i està fent-los un 
tour per la finca... tardaran a tornar —li va contestar lle-
vant-se també ella les ulleres de sol. 
Sense dir res més la xicota se’n va entrar a la casa quasi to-
pant amb en Jaume que la veia passar. La Ingrid va anar a 
la cuina per una mena de corredor que hi havia a l’entrar a 
l’esquerra i que comunicava tota la planta baixa de la casa 
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fent un circuit circular. Va treure una cervesa de la nevera i 
va tornar oferint-li-la a en Jaume.
Ell es va recolzar al paretó de la casa que tenia quasi un me-
tre d’amplària, amb aquelles parets sobraven pilars a dins, 
permetent l’ampla estança que havia vist a l’entrar. 
Mirava el paeller-graella, construït després de la casa, segura-
ment pels nous propietaris, de no més de metre i mig d’alçada, 
situat a mitja distància entre la casa i la piscina, fet amb grans 
pedres irregulars igualades amb pòrtland, que li donava una 
imatge rústica. L’espai que el separava de la bassa estava ocu-
pat per una dutxa, estava tota entaulellada de rajols molt més 
suaus i amb el terra aquell de blaupiscina de rajoles menudes. 
Va alçar el cap per fer un altre glop i va veure com la xicona 
s’havia tret la part de dalt del biquini bandeau deixant-lo 
damunt la gespa i s’havia estirat de nou a la tumbona, panxa 
enlaire, amb els pits fora, aprofitant els raigs del sol. Ella no 
deixava de mirar-lo a través de les ulleres polaritzades de moda 
i amb un mig somriure va fer mitja volta sobre la tovallola, 
com un pollastre a l’ast que girara buscant torrar-se bé tot el 
cos. Ell la va seguir mirant descarat.
Ella, amb uns moviments imperceptibles es va replegar la 
part del darrere de la bragueta del biquini fins convertir-lo 
en una tireta de tela, deixant una major part del cul a la vis-
ta. “Per a un descarat sempre hi ha un altre” va pensar ell. 
Ell va girar la vista cap al caminal fitant si la resta de convi-
dats tornaven ja, encara va distingir els tres puntets deixant 
el camí i endinsant-se en entre els tarongers. Va girar la cara 
cap a la piscina, deixant-lo mirar tot el que vullguera. 
Ell va fer un altre glop a l’ampolla de cervesa i la va tornar 
a mirar. No sabia què li agradava mirar més, si les seues 
mamelletes redones o el final de l’esquena amb el biquini 
reconvertit en tanga. Va notar una erecció i es va voler girar 
d’esquenes a ella.
Es va escoltar un “Xof!” i en fer la volta va veure com la 
xicota nedava lentament dins la piscina. La part de dalt del 
biquini ja no estava a la gespa, s’havia vestit per a l’ocasió.
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El bany va ser curt, en eixir de l’aigua va veure com es po-
sava d’esquenes a ell i feia un gest estrany: s’agafava els pits 
amb les dos mans, per baix i es mantenia així uns segons. 
Mentre la mirava fent allò se’n va adonar que la bragueta 
del biquini també estava ja desplegada. Això era senyal que 
en un no res arribaria la resta de la gent, ella devia conèixer 
el ritual d’ensenyar la finca, se li va acostar amb la tovallola 
a la mà. Li va fer la impressió que els pits eren més grans que 
quan li’ls havia vist al sol...

—Hola! —va dir ella.
—Hola! —va dir ell abans de fer un glop a la cervesa.
—Dóna-me’n un traguet.
—Te n’òbric una? —va dir ell.
—No, de la teua. 

Li va allargar la mà, agafant-li l’ampolla de les mans. Mentre 
feia el glop imperceptible de cervesa es va entretindre 
innecessàriament ajustant-se el cap de la botella als llavis, 
sense deixar de mirar-lo.

—O siga que mirant la carn... —li va dir.
—Sí.
—I t’ha agradat el que has vist?
—Molt.
—Ets un descarat, saps? No es mira així una dona.
—Ja ho sé, però... no m’he pogut estar. M’ho has posat fàcil.
—Sí? Bé, m’agrades descarat, saps?
—M’has fet vindre per dir-me això?
—No, tontet, he vingut a fer-me una dutxa i llevar-me el clor.

En acabar la frase va fer dues passes cap enrere i va entrar 
dins la dutxa, amb la cervesa encara a la mà.

—Te, que no puc obrir l’aigua.
—Jo te l’òbric, fes un altre glop... —i el xicot va esperar 

que alçara el coll per beure per obrir el raig d’aigua.
L’aigua freda li va fer un ensurt i es va arquejar tota. La 
xicota va deixar la cervesa damunt d’una de les parets de la 
dutxa i va estendre les mans fins acoblar-se a la paret, com 
una dona de Vitrubi moderna. Ell se la mirava delerós i li 
va demanar:
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—Et puc preguntar una cosa?
—Clar —va contestar ella movent-se sinuosament sota 

l’aigua.
—Eixe gest que has fet en eixir de la piscina, agafant-te els 

pits amb les dos mans...
—Ah! Això és per escórrer-les...
—...
—Els biquinis que porten farcit s’omplin d’aigua i quan 

acabes de nedar s’han d’escórrer...
—I quan et dutxes amb ells també? —a dir ell notant de 

nou l’erecció.
—També. Mira. 

I es va dur una mà a un dels pits, apretant-se’l, i en Jaume va 
veure com l’aigua regalimava panxa avall.
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Ell es va posar darrere d’ella i la va agafar pels pits, pre-
ment-los els dos. Ella va arquejar el cul topant amb els pan-
talons pirates d’ell. 
El xicot sabia que era una provocació i temia la tornada de 
la resta de la gent, li va posar les mans als pits i  va continuar 
magrejant el sostenidor, deixant que ella fregara el cul con-
tra ell i va començar a besar-la al coll.

—Oh, piques...
—Et molesta?
—M’agrada, sols ves espaiet i...

La conversa es va interrompre en sentir els companys venint. 
Aleshores en Jaume va prendre consciència de la situació: 
tots els pantalons caqui banyats, amb la taca d’aigua fent la 
forma del cul i les cames de la Ingrid. No volia ser, altra vega-
da, objecte de les bromes del Pere i el Ricard, com a  l’institut. 
Es va llevar ràpidament les sandàlies i mentre avançava cap 
a la piscina es va treure els pantalons deixant-los a la barana, 
la samarreta de cotó damunt la tumbona on la Ingrid havia 
estat feia un moment i es va llençar a l’aigua fent un capbus-
só. En treure el cap ja hi era tota la gent, mentre la Ingrid els 
rebia assecant-se amb una gran tovallola en Jaume va eixir de 
l’aigua i es va posar de nou els pantalons, així la gent no sabria 
si les taques d’aigua eren per haver-se vestit de pressa o... per 
altra cosa. Va alçar la mà saludant a la gent que s’havia con-
centrat a la porta de la casa i es va posar també la samarreta 
de cotó mentre s’acostava a ells. 
La Ingrid estava organitzant la replegada de la paella:

—Pere, vas tu per la paella i nosaltres anem parant taula? 
—li va dir mentre s’agafava del bracet a Ricard.
En Jaume va encaixar la mà dels xicots i es va quedar mi-
rant la Irene, sense gosar apropar-se, no volia donar-li sols 
la mà, com havia fet amb ells però tampoc la volia besar. Bé, 
no li volia fer els dos besos a les galtes, volia besar-la com 
abans, com li va ensenyar ella a besar-la quan eren a l’insti-
tut, mentre va durar l’època de besos, fins que... 
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Sanar

En Jaume i l’Àngela es van acomiadar a la intersecció de 
carrers, amb les motxilles plenes de llibres al llom la conversa 
sempre es feia curta per poder descansar prompte:

—Eixiràs hui? –va preguntar ella.
—Sí, en berenar i acabar els deures.
—Vindràs? 
—Sí.
—Au, parlem després, estigues tranquil, això passarà.—li 

va dir ella fregant-li el braç pel muscle mentre li parlava.
Una vegada a casa, mentre sa mare el saludava veient-lo pas-
sar cap a la seua habitació, es va treure de la motxilla llibres i 
llibretes de matemàtiques i literatura i els va deixar damunt 
l’escriptori. Sa mare va entrar a l’habitació amb l’entrepà 
reglamentari i no li va fer cap comentari. Mai no li deia res 
quan el veia trist, no de seguida, en Jaume sabia que abans o 
després hauria de donar explicacions i això li donava temps 
de buscar una excusa per no confessar res de la Irene. Va fer 
els exercicis de matemàtiques ràpidament, entre mos i mos, 
els números se li donaven bé, no semblaven tindre massa 
secrets per a ell. Si més no per traure els notables fàcilment. 
“Si estudiares més... trauries millor nota” li recordava sa 
mare una vegada al trimestre, però ell en dur un 7 a casa ja 
sentia que tenia la feina feta. La literatura la deixava per a 
la nit. Li agradava lligar la foscor de la nit, la comoditat del 
llit, a la lectura. A més així podia anar abans a casa l’Àngela.

—Me’n vaig, mare —va dir en Jaume ja amb la porta del 
carrer oberta a la mà.

—On vas? —va sentir una veu preocupada des del fons 
del pis.

—Ahí, als camps... —va dir ell esperant un silenci que era 
un consentiment tàcit.
En Jaume va tancar la porta i va enfilar cap al carrer de 
l’Àngela, es podia anar “pels camps” que eren extensions 
immenses de cultius abandonats perquè no rendien el que 
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abans o seguint el tramat urbà que li feia fer més volta fins 
arribar al barri més deprimit on vivia la seua companya de 
l’institut. En Jaume va optar per travessar els camps, acurtar 
el trajecte i arribar abans, necessitava estar amb ella el més 
prompte possible.
Els xiquets no entenien de futur, no sabien que en uns anys 
la voràgine immobiliària acabaria amb tots aquells camps, 
convertint-los en solars urbanitzables i que amb la conni-
vència de polítics corruptes permetrien enriquir-se a les 
famílies terratinents propietàries i així la riquesa quedaria 
en mans dels de sempre: aquells que abans tenien cultius 
extensos que treballaven famílies de jornalers a canvi de sa-
laris de fam, ara amos de solars, després propietaris de tots 
els baixos comercials del nou bulevard de la ciutat que ob-
tindrien dels promotors immobiliaris “a canvi d’obra”, una 
expressió encara desconeguda que equivalia a un “que tot 
canvie per a que res canvie”.
Absort en altres pensaments més infantils en Jaume traves-
sava la jungla d’esbarzers que s’enlairaven enrederant-se 
pels arbres abandonats buscant la llum del sol, canals tren-
cades, vestigi d’un sistema de reg immemorial que havia 
aprofitat durant segles per dur l’aigua del riu als camps, 
murs i paretons fets de pedres gegants, rejuntades amb pòr-
tland, formant barreres a priori infranquejables però que 
la dèria per trobar-se amb la seua amiga els feia escalables 
i, una volta damunt d’ells, sentir-los tan diminuts que d’un 
bot es trobava en el següent bancal, rèplica del que acabava 
de travessar.

—Has vingut pels camps –va dir l’Àngela obrint la porta 
instants després de sonar el timbre de casa seua.

—Sí —va dir ell, mirant-se la roba tota bruta i amb alguna 
que altra brossa enganxada a les esportives.
Ella va somriure, ell sempre venia pels camps. Era el camí 
més curt. 

—Passa —la xicota va obrir més la porta de la finca.
El va deixar passar davant, unes passes just per tancar ella 
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la porta i avançar-lo, seient al primer replanell, recolzant 
l’esquena a la paret i esperant que ell ocupara el seu lloc. Ell 
va seure un poc separat i a poc a poc es  va deixar caure a les 
cames d’ella, que el va empomar amb les mans obertes i co-
mençà a acaronar-li els cabells. En aquella postura es tenien 
una perspectiva l’un de l’altre molt distinta de l’habitual en 
classe, on seien junts, o del passeig fins a la “maleïda inter-
secció” com l’anomenava l’Àngela en secret i que dividia el 
tram final del seu camí de l’institut a casa.
Cap dels dos sabia com havien trobat aquell raconet, tan 
exposat i tan íntim al mateix temps. El pis on vivia l’Àngela 
estava en l’últim pis de l’única finca del barri on tot eren 
cases d’una sola planta. Una construcció que es va fer per 
acollir famílies sense recursos de la ciutat i que pogueren 
accedir a una vivenda a un cost raonable. Però la cosa no 
va eixir com es preveia, sobretot per als constructors, i no 
es va fer cap altra finca. Potser pels errors de construcció: 
els pisos estaven separats per una gran altura l’uns dels al-
tres, les escales es feien eternes i no hi havia ascensor. En 
eixes condicions no era fàcil trobar famílies compradores. 
En rectificar els errors i poder fer una altura més, incloure 
la cara maquinària de l’ascensor... la construcció de les fin-
ques es va desplaçar a l’interior de la ciutat, fent, si cap, més 
estranya aquella finca solitària.
Aquell replanell d’escala tan farcida d’esgraons els perme-
tria apurar-se si escoltaven cap soroll, bé de la porta del car-
rer de la que estaven protegits al seure a la primera revolta 
de l’escala bé de la porta de la primera vivenda que tenia 
tant de pany de seguretat que els donava temps de sobra 
per fugir en cas de necessitat en sentir el primer soroll que 
indicava que algú anava a eixir. Amb aquella tranquil·li-
tat la sensació de niu on arraulir-se era total. Els agradava 
xerrar de coses sense trellat els primers segons, fins que la 
llum de l’escala s’apagava i aleshores quedaven en penom-
bra. Era quan callaven, fora el que fora allò que estaven par-
lant i gaudien d’eixos primers segons en què els ulls encara 
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no s’havien acostumat a la falta de llum i el sentit del tacte 
s’aguditzava.
L’Àngela l’acaronava mentre ell veia el cos i el pit d’ella 
moure’s compassat a la seua propia respiració. Aleshores, 
puntual, va començar a sonar música en l’escala, era la veï-
na melómana, com li deien ells. Solia posar música que no 
coneixien però que els agradava molt.

“Every breath you takeand every 
move you make  
Every bond you break, every step 
you take, I’ll be watching you 
Every single day and every word 
you say 
Every game you play, every night 
you stay, I’ll be watching you
Oh, can’t you see you belong to 
me…”

Al llarg de tota la setmana la cosa havia anat així i ell desitja-
va més que res en el món l’arribada d’eixe moment del dia. 
Aquella vesprada de divendres l’Àngela se’l va mirar just 
en el moment d’apagar-se les llums i va anar acostant-li els 
llavis als seus. Quan les pupil·les es van acostumar a la poca 
llum, el va besar i ell li va tornar el bes.
En Jaume no buscava res d’això amb l’Àngela però no te-
nia cor per a dir-li-ho. Dir que no era una de les coses que 
més li costava. Però entenia perfectament que estar dia si i 
dia també tenint cura d’ell podia resultar esgotador, malgrat 
que ell havia tingut la precaució de no nomenar a la Irene 
en cap moment ni, per suposat, el trencament entre els dos, 
no havia estat necessari. L’Àngela pareixia conèixer cada 
moviment de la parella, fins i tot el moment del trencament.

—Què he de fer, Àngela? —va preguntar en Jaume.
—No sé, què vols fer?
—Vull estar amb tu, estic millor que amb ella.
—Aleshores la primera cosa que has de fer és oblidar-la, 
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jo no et pense compartir amb el seu fantasma. Has d’accep-
tar que no et vol.

—És clar... —va respondre en Jaume.
El seu to sonava poc sincer. Això l’Àngela ho detectava de 
seguida, i va decidir canviar de tàctica:

—Per a ella serà millor que l’oblides.
—Sí? Tu creus?
—És clar. No haurà de preocupar-se per tu, podrà trobar 

la felicitat en un altre lloc...
—Cert, vist així serà millor oblidar-la. Per ella i per tu— 

va dir en Jaume.
—Gràcies —va contestar ella satisfeta.

Aleshores l’Angela es va repenjar per damunt d’ell per fer-
li un bes suau, tot just juntar els llavis i notar-los tremolar 
buscant acoblar-se als d’ella.
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Tornar

Com qui torna d’un estat en trànsit en Jaume es va trobar 
davant la Irene que estava parlant-li, semblava que tot havia 
passat en un segon.

—...i compràrem aquesta caseta amb les seues fanecades 
de tarongers.
Ni Pere ni Ricard estaven ja a l’abast. En Jaume recordava 
que el Pere devia estar fent-se una cassalla al restaurant es-
perant replegar la paella, no entenia com la Ingrid l’havia 
enviat tot sol, sense el Ricard. O ell mateix. O ella. Estava 
confús. I la Irene li ho va notar.

—Vols que t’ensenye el camp?
—No, no. T’he vist que li ho mostraves abans a estos dos, 

no vull que tornes a repetir-te.
—Que considerat! —va dir ella. Aleshores t’ensenye la 

casa.
—Ah, sí, entesos, això sí... m’interessa més la casa que la 

terra —va dir en Jaume ocurrent.
—Mira, com a mi. Coincidim —i en dir-ho es va rub-

oritzar. Aquell era un dels mantres que se solien repetir a 
l’institut quan trobaven gustos similars, un “coincidim” que 
venia seguit d’un bes imperceptible a la galta. Ara es queda-
ren els dos mirant-se amb ganes, però continguts.
Entraren a la casa i fent el corredor de l’esquerra, passant 
per sota de les escales arribaren a la cuina. La Irene va co-
mençar a parlar:

—A fora ja ho has vist, hem començat enguany a treballar 
l’exterior: gespa artificial, la dutxa, el paeller-graella... però en-
cara li falta molt. A dins fa temps que ho tenim així.

—Està ben arreglat.
—El bany, molt poca cosa. La cuina. La sala aquesta on 

mengem...
—En els sofàs? –Va dir en Jaume assenyalant un raconet 

amb dos sofàs, l’estufa fora d’ús i un moble amb una xicote-
ta col·lecció de vins.
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—No, babau. Bé, ací posem la taula, en funció de la gent 
que som i després la retirem i la pugem a dalt. Per ací estan 
les portes. La principal i, enfront, la de darrere. 

—A dalt? —va dir en Jaume encuriosit.
—Sí, dalt ja ho tenim arreglat també. Bé, una part.—Va dir 

assenyalant una escala a l’esquerra i va obrir una porta que hi 
havia a la dreta que encarava una altra escala sense barana. 

—Puja.
En Jaume va pujar i la Irene va tancar la porta darrere seu, 
fent més fosca l’ascensió. Quan va arribar al final de l’esca-
la es va trobar un xicotet magatzem tot desbaratat, ple de 
trastos vells. Amb una porta gran a un costat i dos finestres 
menudes a l’altre.

—I ací vull fer un loft, una gran habitació, amb aquesta 
porta faré una gran finestra per on entre la llum que em 
despertarà cada dia. —va dir la Irene obrint la porta que 
donava al buit. 
En Jaume es va assomar imprudent i ella el va sostenir per 
la samarreta, salvant-lo d’un bac segur.

—Ostres quin perill! —va dir enJaume espantat.
—Sí, però la finestra no es podrà obrir i problema resolt.
—Ho tens tot pensat, eh?
—Sí, bé... em falta sols un detall però sí, està tot al cabet.

I sense previ avís començaren a sentir uns colps secs, rít-
mics, que venien de la paret que hi havia al costat de l’escala.

—Què és això? —va dir ell.
La Irene no va contestar de seguida. Prompte se sentiren 
uns gemecs, una veu d’home que no s’havia pogut contenir 
i un “calla” imperatiu en veu de dona.

—Ací al costat està l’habitació que sí que hem pogut aca-
bar, a la qual es puja per l’altra escala... està moblada però 
no acabada, per exemple el capçal del llit encara no està fal-
cat com pots apreciar —va dir la Irene assenyalant l’envà 
més nou que la resta de parets de la casa.
Aleshores en Jaume va comprendre perquè la Ingrid havia 
enviat tot sol al Pere a buscar la paella. 
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Esperonada per la situació la Irene li va preguntar a en Jau-
me:

—On has estat tots aquests anys? Si no és per la Ingrid no 
ens haguérem trobat hui.

—Estava... essent un bon ex.
—Un bon ex? — va respondre ella estranyada.
—Sí, dels que deixen a la seu exnovieta d’institut seguir la 

seua vida en pau, dels qui no la busquen, dels qui no parlen 
mal, d’eixos que et deixen ser feliç amb algú altre...

—I si ella, si... –la Irene dubtava —no t’has parat a pensar 
que podria haver canviat d’opinió?

—Sí, moltes voltes. Però per a mi el que compta és l’últim 
desig que em formulares.

—Com si fores el geni de la llàntia d’Aladí.
—Paregut.
—Aladí tenia tres desitjos.
—A tu te’n queden dos.
—I els puc fer servir encara? Amb tu?
—Pots, sempre has pogut i mai no ho has fet. Sempre has 

preferit estar amb d’altres.
—I si ara vull? — va dir ella ignorant el seu ressentiment.
—La Ingrid m’ha dit que estàs casada...
—I si ara vull?
—Ho podem parlar, hui no. El dia del sopar, vols?
—Sí, ho vull.

El soroll d’un motor de cotxe entrant a l’hort els va inter-
rompre, i la veu de la Ingrid aguaitant insolent a la finestra 
de l’habitació del costat els va confirmar que havien de bai-
xar i tornar al present:

—A dinar! On sou?
Baixaren ràpidament i, en obrir la porta que separava la 
casa de l’escala, es van trobar a la Ingrid amb una camisola 
d’eixes que et poses per vestir-te un poc quan ixes de l’aigua 
per tapar el biquini i que sovint acaben tacades d’aigua pre-
cisament on portes roba: al pit i a l’engonal... amb la parti-
cularitat que la camisola de la Ingrid estava completament 
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seca, anava sense biquini que, probablement, s’havia quedat 
en aquella habitació dels gemecs.
Mentre la Irene i el Ricard li preparaven la taula al Pere, 
que portava la paella agafada per les anses en un equilibri 
precari, la Ingrid se li va agafar al bracet, a en Jaume, i li va 
dir, divertida:

—Bé, supose que ja saps quina és la clau per obrir el pen-
drive.

—No, quina? —va contestar ell estranyat mentre seia a 
taula.

—“Irene”, bobet, “Irene” és la clau.
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