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Un estiu més l’Óliver un nen de Barcelona de 10 anys, es dirigia cap a casa dels seus 

avis en una petita urbanització a prop de la platja, al poble de Canyelles, cada any, al 

finalitzar l’escola, des de ben petit, hi anava molt il·lusionat ja que s’ho passava molt 

bé passejant amunt i avall amb l’avi Francesc, l’ajudava amb els tomàquets i els 

enciams a l’hort i passaven llargues estones a la fresca per la tarda escoltant música 

de la vella i atrotinada minicadena de l’avi, que col·locava com si d’un ritual diari es 

tractés a sobre d’una prestatgeria del quartet d’eines que amb prou feines aguantava 

un parell de claus tan rovellats que no sé com s’aguantaven encara. 

Amb aquell record de la minicadena funambulista mirava per la finestra el paisatge del 

Garraf, mentre la furgoneta del pare escalava per la carretera direcció Sitges, ja que el 

pare sempre deia que el peatge era massa car i que quan no tens presa val la pena 

veure el paisatge. Cosa que la mare no compartia i li tirava en cara quan el mareig li 

anava en augment i començava una discussió sense sentit fins arribar a Vilanova. 

Aquell estiu no començava pas de forma diferent als anteriors, però el que no sabia 

l’Óliver és que seria ben diferent i menys tranquil. 

En arribar a casa dels avis, a la llarga avinguda Califòrnia, l’avi va sortir disparat a 

agafar el nen en braços mentre l’àvia des de la terrassa dirigia la maniobra del pare 

perquè no li esclafés els rosers de l’entrada (no era la primera vegada que li passava.) 

La mare amb prou feines s’aguantava el cap del mareig que portava però va avisar a 

l’avi ,que ja encarava el camí cap a la part del darrera de la casa, que no s’emportés el 

nen encara cap a l’hort que se’l menjaven els mosquits en pantalons curts. 

Van desfer l’equipatge, l’Óliver es va canviar de roba i cap a l’hort a fer la ruta turística 

de la collita. Com era tard, no van poder fer gaire més que observar des de la tanca 

com estava l’hort i van haver de pujar a sopar. 

Mentre estaven sopant el telèfon de la mare va sonar, Era el tiet Albert que deia que 

venien un parell de dies a passar el cap de setmana vinent. Com es va posar de 

content l’Óliver! Això volia dir que vindrien els cosins Martí i Nadine amb els que 

coincidia molt poques vegades a casa dels avis tot i viure molt a prop. El pare també 

se’n va alegrar ja que podria sortir amb el tiet a córrer per la muntanya com feien quan 

eren joves que diu ell. Amb aquesta bona notícia vam acabar de sopar i cap a dormir 

per aprofitar el dia següent. 



Cap a les 7 del matí l’avi ja estava a l’hort retallant les herbes que tant li fan la guitza i 

del que sempre es queixa, mentre tots dormien. L’Óliver va baixar sense fer soroll per 

que els pares no es despertessin i no li diguessin res i va anar cap a l’hort. 

 -Bon dia avi! Ja has començat a fer feina? 

-Sí, noi, aquí si no matines el sol pica ben aviat i no es pot treballar a gust. 

On  vas tant d’hora i en pijama? -li va dir amb un somriure. 

-Estava nerviós i no he dormit molt, i com he vist que estaves aquí he baixat 

a  ajudar. 

-Puja a canviar-te i esmorzar que si no, no et faràs gran i fort, i després 

ja  m’ajudaràs o ens escaparem a fer una volta pel Montgròs. 

 -Sí avi, que tinc moltes ganes de pujar! -va dir entusiasmat. 

L’àvia Àngela que ja els havia escoltat des de la cuina, estava preparant l’esmorzar i 

quan va pujar l’Óliver ja tenia preparada la cafetera de cafè i un bon got de llet amb 

cacau per esmorzar els dos, els pares encara seguien dormint i com de costum a les 

vacances anava per llarg. L’àvia sempre m’explicava històries inventades de coses 

que havien passat al poble de Canyelles i de vegades semblaven reals. Aquell matí li 

explicava que camí de Vinyals pujant cap al Montgròs hi havia un ogre que atrapava 

als nens que no ajudaven a recollir l’esmorzar i els obligava a fer problemes de mates. 

Ja imagineu que ràpidament la taula d’esmorzar va quedar com una patena... Just la 

mare ja es llevava i a mig badall va dir: 

-Mare, ¿ja estàs espantant al nen? -amb una veu ronca d’acabar de despertar-se. 

- No filla, només explicàvem històries divertides -mentre li guinyava l’ull. 

- Apa fill ves a rentar-te les mans i ja pots anar a jugar -li va dir al nen. 

Un cop va baixar, l’avi ja estava preparat amb el bastó i la gorra per passejar cap a la 

muntanya, va avisar a la mare que s’emportava al nen a passejar i van sortir xino-xano 

cap a la muntanya. Van començar com sempre el recorregut al dipòsit de les aigües, a 

la vora d’una casa molt moderna que l’avi sempre deia que se’n volia fer una d’igual, 

però aquella no que hi anava molta gent estrangera cada dos per tres i que feien 

massa xivarri, abans estàvem més tranquils deia. 

Aquell matí el nen estava una mica espantat amb la història de l’àvia, i pel camí cap a 

Vinyals, que és una altra urbanització propera (doncs sort que hi ha mil i una en 

aquest  poble), l’avi li va notar, li va preguntar:



-¿Què et passa noi, et noto molt callat avui? 

-Res avi, estic bé -va dir. No volia explicar la història per vergonya. 

Van seguir pujant i a 1km aproximadament del cim l’avi es va parar davant d’una casa 

immensa que sempre ens havia semblat abandonada tot i que es veia molt cuidat i net 

el terreny del voltant sense males herbes. Va agafar el bastó ben fort i va empentar la 

porta metàl·lica, era una porta immensa d’aquestes que té dues parts i sense esforç 

es va obrir un bon tros. 

-Noi, això ahir no estava així -va dir mentre s'eixugava el suor del cap amb un 

mocador-. Aquí han forçat la porta, de ben segur que és cosa d’algun lladregot, 

després li diré al Josep, seguim cap amunt fill -va dir mentre guardava el mocador. 

En Josep era el veí de davant, que sempre sabia de tot el que passava al voltant. 

L’Óliver no va dir ni brot, però mentre l’avi avançava va veure a terra una calculadora 

just al costat de la porta i un paperet que hi deia: “ Al castell dissabte 3 de juliol a les 

23 h. 3 – 1 Vladimir”. Va amagar la nota i la calculadora a sota d’una pedra gran al 

costat del mur de pedra a prop de les portes i va sortir com una fletxa cap a l’avi que ja 

l’estava cridant. Creia que podia ser un dels problemes de l’ogre que l’àvia li havia 

parlat durant l’esmorzar. 

Van arribar a dalt i van baixar mentre l’avi anava cantant cançons d’aquelles antigues 

que de tant en tant s’escolten a la festa major del poble i que tothom diu que són 

dolentíssimes, però que se les saben i les ballen pensant que ho fan bé. En arribar li 

va  explicar a l’àvia el que havia trobat, una calculadora i una nota amb un problema, o 

això creia ell que era. L’àvia seguint el joc li va dir que potser si que era de l’ogre que 

vigilés a ajudar a recollir la taula sempre. 

El pare ja estava al jardí preparant les brases de la barbacoa, no cuinava gairebé mai 

però aquí es transformava, van dinar i cap a la migdiada. Mentre estava estirat al llit, 

va escoltar com l’avi parlava amb en Josep i va estar molt atent. En Josep li va dir a 

l’avi que fa unes setmanes rondaven uns cotxes amb matricula russa per la casa 

aquella que tant li agrada a l’avi al costat del dipòsit. Que no tenien molt bona pinta i 

què a saber si era cosa d’ells. 

-Francesc, portem uns mesos que han entrat a cases de la muntanya un grup que 

estan buscant però que no troben res. Dimecres em va dir en Nicolau que van trobar 

un noi jove mort a dins de la casa i que la seva filla estava desapareguda. No sé que 



en farem de tanta gent estranya que ve per aquí últimament -anava explicant en 

Josep. 

-I tant Josep, a mi em va desaparèixer fa uns dies el motocultor, però no pensava que 

la cosa estigués tant malament. En fi, vaig a veure si faig una becaina. 

-Ostres! En aquella casa hi havia hagut un mort i una nena desapareguda! ¿I si 

aquella  nota vol dir alguna cosa? De ben segur que amb en Martí i la Nadine en 

podrem investigar -va pensar l’Óliver que li agradava molt la lectura de misteri. 

L’endemà arribaven els cosins i els hi proposaria d’anar fins a la casa on havia 

amagat les coses. 

El dissabte va arribar i cap al migdia van arribar els tiets i els cosins. L’àvia per seguir 

el seu protocol de parca cotxes guiava a la tieta mentre entrava el cotxe per salvar els 

seus rosers de les rodes, i l’avi anava fent espai a l’habitació per guardar més trastos i 

desplegar els llits per als nous visitants. Anava remugant que si es pensaven que era 

un palau allò per ficar-hi tanta gent... 

L’Óliver es va saludar amb els cosins que tenien moltes ganes de jugar amb ell, en 

Martí era un ganàpia gros i fort, que sempre estava de broma, era molt divertit però 

tenia molta mala baba també quan s’emprenyava i la cosina Nadine era una nena més 

petita de 9 anys però llesta com no hi ha ningú i molt murri , sempre aconseguia allò 

que volia no se sap ben bé com. 

Després de dinar mentre els adults feien la sobretaula, els nens van baixar a jugar al 

garatge, era un lloc ideal per explicar als cosins la història de l’àvia, el que havia parlat 

l’avi amb en Josep i el que havia trobat l’Óliver a la casa durant el passeig amb l’avi. 

En Martí va quedar entusiasmat i va dir que hi podíem anar per la tarda, en canvi la 

cosina no tenia gaires ganes d’anar en lloc, a més els hi va dir que no els hi deixarien 

anar els pares . 

-No et preocupis, els pares marxaran a córrer com sempre fins al pic de l’Àliga com de 

costum i les mares es posaran a fer la partida al monopoli i tenen per una bona estona 

de distracció, no se n’adonaran -va dir en Martí. 

-És cert -va dir l’Óliver mentre li agafava la mà a la cosina, -a més et necessitem 

perquè ens ajudis, ets molt important -seguia. 

-D’acord, però si ens enxampen ens castigaran -va dir la Nadine amb un gest de  

resignació. 



Així van arribar les 17h i els pares van sortir tot disfressats d’això que tant de moda 

està ara que son els runners de colorins fluorescents, però que no a tothom li queda 

gairebé , cap a la ruta habitual del cim de l’Àliga, i mentrestant ja s’escoltaven els daus 

de la partida de monopoli al pis de dalt. 

Sense fer soroll els tres nens van obrir la porta i van tirar muntanya amunt. De camí 

baixava un cotxe d’aquests tan luxosos i cars amb matrícula estrangera que posava 

construccions Kovalsky en un rètol molt colorit i un logotip d’un bull dog emprenyat. A 

en Martí li va agradar el logotip i va dir -mireu que guapo! Els altres dos nens no van 

fer gaire cas i van seguir el camí. 

En arribar a la casa, l’Óliver va dir on era la pedra i van treure les coses, la calculadora 

i la nota, la va llegir de nou en Martí i no li va donar gaire importància. 

-Això deu ser un apunt de l’agenda d’algú i la calculadora no funciona, quin nyap 

de troballa Óliver –va dir mentre la llençava al cap de la seva germana, -  entraré 

a veure si hi ha alguna cosa interessant. 

-No, que en Josep li va dir a l’avi que havia hagut un assassinat, si entres et 

ficaràs en un bon embolic si et veu algú! -va advertir l’Óliver. 

-A mi no em fa por com a tu entrar aquí, ets un cagat -va respondre. 

-Un moment -va dir la Nadine mentre es gratava el front encara del cop de 

calculadora del seu germà, –mireu el logotip de la calculadora. 

-Ostres! És el logotip del cotxe guapo d’abans! Porta, porta! –va fer en Martí 

estirant els braços cap a la calculadora. 

-I al parer a la part de darrera hi ha una part d’escrit que diu construccions 

kovalsky, es veu borrós per la pols però, sí, sí -va fer assentint amb el cap la 

Nadine. 

-¿Sabeu què vol dir això? –va dir l’Óliver, –que segurament els hi ha caigut als 

d’abans algun dia. 

-O que a algú que li han donat li ha caigut -va apuntar la Nadine. 

-Sabeu què? De ben segur que a alguna cosa tenen a veure el que ha passat 

aquí amb els del cotxe –va dir en Martí mentre recuperava la calculadora amb  el 

logotip que tant li agradava. 

Mentre estaven debatent es va escoltar una veu que cridava amb un accent 

estrany . 

-Niños venir parra aquí! No poder estar ahí! 

-És accent rus -va dir la Nadine, -tinc un company d’escola que parla així. 



-Corre tonta que ens han descobert on no havíem d’estar em sembla –va dir en 

Martí mentre agafava la mà de la seva germana per sortir corrents, -i tu 

empanat, segueix-nos -va dir mirant cap a l’Óliver.

L’home de mitjana edat i de complexió corpulent els va empaitar un tros, però 

ràpidament va arribar un tot terreny d’alta gama on va pujar, moment en el que els 

nens seguint al Martí es van ficar muntanya a través per despistar-los i es van 

amagar en una roca còncava on hi cabien justet, escoltaven passos apropant-se i 

veus que els cridaven dient que no s’apropessin per aquella zona. 

Van marxar aviat, un d’ells va dir que en una estona, per la nit, havien de baixar 

cap al poble a reunir-se al castell i preparar les coses i que no tenia importància, 

doncs només eren uns nens jugant per la zona van pensar. Un cop van escoltar el 

cotxe marxar van sortir i van començar a anar cap a la casa caminant tan ràpid 

com mai ho havien fet i amb la por al cos. En arribar encara estaven a la partida 

els avis i les mares, s’escoltava a l’avi dir que l’havien enganyat en la compra de 

l’hotel i a l’avia riure com si li fessin pessigolles amb cent plomes. 

Es van ficar al garatge i es van tranquil·litzar una mica. 

-Em sembla que ja sé el que passa aquí -va dir en Martí, -aquests estrangers dels 

cotxes busquen la seva calculadora, -va dir mentre l’ensenyava satisfet de la seva 

troballa. 

-Mira que ets curt Martí, no te n’has adonat de res -va dir la Nadine amb un gest 

xulesc que fa quan aconsegueix el que vol. 

-¿Què creus que està passant doncs? -va dir l’Óliver, –no crec que vulguin una  

calculadora espatllada jo... 

-Es evident que no volen que ningú vagi a la casa aquesta -va començar a 

explicar la nena, -per tant, amaguen alguna cosa, i en aquesta casa segons diu 

en         Josep van matar a algú i hi ha una desaparició, ha de tenir relació. ¿Però com 

podem saber-ho? 

- Tens raó -va dir l’Óliver. -Hem de buscar com treure més informació. 

- Si és com dieu..., ¿com penseu que podem treure informació?- Va afegir en 

Martí que encara mirava la seva calculadora. 



-Fàcil!- va dir la Nadine,-el paper amb la data i el lloc és una trobada amb algú, 

només hi hem d’anar– va finalitzar. 

- Doncs nena tan llesta que tu ets, ¿com penses anar? -va saltar en Martí, -no 

saps   on és, que hi ha més d’un castell aquí a prop, ¿Olèrdola o Canyelles?, a 

més, ¿tan tard et creus que ens deixaran sortir? 

-Té raó en Martí– va dir l’Ólvier, -No hi podem fer gaire cosa i evidentment als 

adults no els hi podem explicar. 

-Quina ràbia!– va dir la Nadine, -evidentment és el castell de Canyelles cap de trons 

– deia mirant a en Martí, -aquells que ens han perseguit han dit que havien de 

baixar al poble a reunir-se, que faríeu sense mi..., però és cert no podrem anar-hi. 

Així va quedar el misteri, i és lamentaven de la seva mala sort. 

En arribar els pares van entrar al garatge parant el cronòmetre del rellotge per 

veure el seu temps fet, evidentment no eren atletes d’elit i el temps no era lo 

important per a ells, però els hi feia il·lusió. Van saludar als nens i es van remullar a 

la piscina, van baixar els adults que faltaven amb l’avi emprenyat com una mona 

perquè deia que sempre li feien trampes, l’avia encara reia. 

La mare de cop i volta va llegir al mòbil que feien un sopar de germanor a les 22h a 

davant de l’ajuntament, a l’esplanada davant del Casal, i va proposar d’anar-hi. Els 

tiets de l’Óliver i el pare no volien, però els avis s’hi van animar, els nens van 

reaccionar ràpidament, era la seva oportunitat de baixar al poble i poder arribar a 

la reunió dels suposats russos! Van començar a cridar que si que volien anar amb 

tanta persistència que finalment tots van dir que hi anirien. 

Per la nit van baixar cap al poble, era una nit d’estiu calorosa, i s’agraïa la brisa 

que tot i no ser fresca anava molt bé per no afeixugar-se de la calor del dia. Les 

taules feien goig tot decorades amb banderoles i serpentines, unes tires de 

bombetes llarguíssimes donaven molta llum per il·luminar la festa. Els nens 

jugaven despreocupats amunt i avall per la pista mentre els adults anaven agafant 

lloc a les taules. Una petita banda de música anava tocant aquelles horribles 

cançons d’estiu que sonaven a la minicadena de l’avi cada tarda. 



Van seure en una de les taules, l’avi Francesc ja va trobar en Josep i estaven de 

xarrera a la taula del costat i mentre al seu voltant tot era diversió i gresca, els 3 

nens però estaven molt concentrats en la seva missió. 

-¿Com farem per anar cap al castell? –va preguntar l’Óliver als seus cosins. 

-Doncs marxem a jugar i ja està –va dir en Martí tan pràctic com sempre. 

-No, hem de buscar una forma de que no ens trobin a faltar i ens busquin, 

que després tenim enrenou– va afegir la Nadine. 

Encara és d’hora, podem esperar a sopar i en acabar diem que anem a jugar a la 

riera, mentre es queden xerrant de ben segur com sempre molta estona, que allà 

no ens veuen, i que quan vulguin que tornem ens vinguin a buscar- va dir l’Óliver. 

-Perfecte nano! -va exclamar en Martí, -però ha de ser abans de les 23 h. 

Així van quedar d’acord, i es van posar a sopar amb tots els veïns que havien anat. 

El rellotge marcava dos quarts d’onze, era el moment. Com sempre era en Martí el 

que més morro li posava i va demanar al seu pare si els deixaven anar a jugar a la 

riera, tal com havien acordat abans els 3 nens, i com estaven de xarrera va fer que 

si amb el cap sense gaires complicacions. Però havia de vigilar dels petits va afegir 

l’avia ràpidament, que no se li escapava cap detall quan a vigilància es tractava. 

Evidentment van agafar direcció cap a la riera però en arribar van continuar 

caminant i van pujar cap al poble, ja no s’escoltava la música gairebé. En Martí va 

decidir que hi anirien per la part de dalt que així era una zona més ampla i els 

petits hi van estar d’acord tot i que el camí era una mica més llarg. 

Quan estaven arribant a prop de l’esplanada del castell van escoltar un cotxe que 

venia embalat i que els va passar ben a prop. Sort que els carrers a la part de dalt 

són ben amples... 

-Mireu! –va exclamar en Martí, -és un altre cotxe amb el logotip de la calculadora! I 

va cap a l’esplanada! 

-Comença la festa- va dir l’Óliver, –ja arriba el primer. 

-Amaguem-nos als matolls de darrera sense que ens vegin- va dir la Nadine,-

encara no s’han fixat en nosaltres de lo ràpids que han passat. 



Van avançar una mica més fins arribar a uns matolls a prop de l’esplanada, ben a 

prop de l’arc de pedra que travessa el carrer de l’església. Era un bon lloc per 

escoltar i no ser vistos, el silenci de la nit ajudava. 

Ben aviat van arribar 2 cotxes més d’alta gama que van aturar-se un al costat de 

l’altre. Encara faltaven 5 minuts per les 23h. Van sortir dos homenots grassos i alts, 

molt ben vestits però amb mala pinta..., i del primer cotxe va sortir aquell home que 

havia perseguit als nens al Montgròs i una senyoreta jove que vestia molt elegant 

amb un vestit llarg i arrapat i anava tota maquillada. 

-Veig que sou puntuals per lo menys babaus! -va dir la dona en un to seriós,- 

espero que acabeu la feina amb la mateixa eficiència. 

-No es preocupi senyora Nabieva, tenim tot sota control –va dir un dels 

homenots.-Lo important és que ens faciliti el codi de seguretat de la casa on van 

portar a la nena i acabarem la feina. 

-No us puc facilitar el codi d’accés al soterrani perquè aquest dropo l’ha perdut! – 

va dir mentre senyalava al home del Montgròs, -diu que li va caure a la casa on 

ens   vam carregar a aquell imbècil quan va fugir a corre cuita però no sé jo... 

-Si és així, després de quedar amb vostès per fer el primer pagament de la feina i 

que ens vam citar per avui, quan vam sentir les sirenes de la patrulla i vam sortir 

corrents no sé on vaig posar les coses –deia amb un accent rus que se l’entenia a 

mitges, -he tornat diversos dies amb el cotxe de l’empresa però no he trobat res. 

-Doncs ja em dirà vostè com vol que accedim a l’interior del soterrani senyora...,  si 

demà li fa el pagament la dona haurem de treure a la nena, i si no paga l’haurem 

de matar i abandonar la casa. No la deixarem allà dintre que mori de gana –va dir 

l’homenot. 

-O sí! –va dir l’altre, -jo no vull allargar més aquesta feina Miroslav, ens estem 

jugant molt el coll, ja hem assassinat al pare i estan buscant a la nena i a 

nosaltres, si no hi podem entrar paguin o no fugim d’aquí, -va dir mirant al seu 

company. 

-Demà a primera hora han de fer el pagament, us avisaré per dir-vos que heu         de 

fer, fins que no tingui els diners d’aquí no marxeu, vull les coses ben fetes i els 

calés a la butxaca, si no vosaltres tampoc tindreu el segon pagament, ¿ho heu 

entès, Vladimir? –va dir la senyora als homenots. 

-Senyora Nabieva, nosaltres som professionals, si vostè i el seu soci són uns 

sapastres i perden les coses importants no és el nostre problema, demà acaba 



la nostra relació i si no ens paga buscarem la forma de cobrar, com hem fet 

amb la seva víctima. Ens veiem aquí demà a les 17 h per rebre el pagament 

per        la feina, vostè dirà si retornem la nena o la traiem del mig pel matí, per la 

tarda com li he dit a les 17 h ens veurem per última vegada. Més val que ens 

faciliti el número d’accés al soterrani, és una casa molt bonica i nova amb bones 

vistes, tot i el color taronja que tant canta amb aquella porta blau cel, per 

destrossar- la per accedir al soterrani..., seria una llàstima, -va concloure 

mentre entraven al      cotxe de cadascú. 

-En tindreu la clau demà sens falta, ja buscaré la forma. Demà pel mati us    

donaré l’ordre i per la tarda a les 17 h aquí mateix tindreu el pagament. 

Un dels homenots des del cotxe va assentir amb el cap i fent un gest amb la 

mà al seu company van engegar els cotxes i van sortir ràpidament del 

descampat un darrere l’altre. Es van quedar la senyora amb el seu company 

entre la polseguera dels cotxes. Els nens estaven immòbils al seu racó sense 

perdre detall del que passava davant seu. 

-Ets un inútil -li deia la senyora, -¿com has pogut perdre la clau d’accés? 

Ara  estem ben fotuts! 

-Ho sento senyora -deia, -sempre ho guardo tot al cotxe d’empresa i de 

ben segur ha d’estar per allà, si no ho vaig treure del cotxe. 

-Mare meva aquells imbècils que em feien la competència i que em carrego per 

viure tranquil·la i resulta que el problema el tinc amb un empleat de la meva 

pròpia empresa que és inútil! No et faig fora perquè tens massa informació 

però si ho arribo a saber a qui em carrego és a tu! -Seguia la senyora... 

- Un moment senyora Nabieva, l’empresa d’instal·lació ha de tenir el codi..., 

podem trucar-la –deia amb el seu accent rus dolentíssim,-quan obrin demà 

podem anar i que ens la facilitin! 

-Quin remei..., puja al cotxe i que no t’escolti en tot el camí -va dir mentre 

pujava al cotxe. 

El cotxe va arrencar i va desaparèixer al final del carrer. Els nens van sortir dels 

matolls, van mirar si ja havien marxat i es van seure en un banc del petit parc 

del costat de l’esplanada. 

-¿Heu escoltat bé? –va dir l’Óliver, –aquells ganàpies tenen amagada la 

nena                     desapareguda! Hem d’avisar a la policia ràpidament! 



-Ni pensar-ho, si avisem a la policia es carregaran a la nena -va respondre la 

Nadine. -Hem de trobar-la primer nosaltres abans de que arribi demà migdia. 

-Crec que ja sé on pot estar –va dir en Martí, seriós i pensatiu, -crec que la 

casa                  de la que parlen ja sé quina és. 

 -Sí????!!!– van fer els altres dos a la vegada apropant-se a ell. 

-I tant, una casa taronja i lletja molt nova, que sembla abandonada, m’hi 

vaig fixar quan anàvem cap a casa de l’avi, i vaig pensar que era una 

combinació ben lletja de colors el blau amb el taronja per una casa tan 

bonica... 

 -¿I a on és segons tu aquella casa? –va preguntar l’Óliver -jo no hi caic. 

 -Baixant el Montgròs just al arribar a les cases, on comença l’asfalt. 

 -Ah! Ja sé quina dius! És a la vora de casa de l’avi, ho tenim molt a prop. 

-Demà ens hi aproparem a primera hora ben d’hora, hem de buscar una forma 

de poder sortir de casa sense cridar l’atenció -va dir la Nadine que ja estava 

planejant la fuga-. Podem sortir a passejar amb l’avi i quan comencem a 

caminar algú diu que li fa mal el peu i ens tornem 2 cap casa, però evidentment 

no tornarem cap a casa, anirem a investigar la casa-, va concloure amb un 

somriure d’orella a orella. 

-Sí i tant! Quin cap que tens cosina! Val més que els diamants! –va dir l’Óliver. 

-¿ Qui investigarà? 

-Evidentment jo sóc el gran -va dir en Martí- per tant jo hauré d’acompanyar   

cap  a casa el lesionat perquè l’avi ens ho permeti, per tant crec que és 

important que hi vagi jo, i la veritat que l’Óliver corre més que tu i és més àgil 

per si hem de sortir corrent en cas de problemes, crec que hi hem d’anar els 2 

-va dir donant una palmadeta a la seva germana a l’esquena. 

-No em sembla just! –va dir la Nadine apartant la mà del seu germà 

violentament, -he planejat jo l’escapada i crec que em correspon anar-hi a 

mi. 

-Ho farem a sorts doncs –va dir en Martí traient una moneda dels pantalons-. Si 

surt cara guanya l’Óliver i si surt creu perds tu-, va dir fent una enganyifa a la 

seva  germana petita. 

 -D’acord, llença -va dir la nena que no s’havia assabentat de l’engany. 

-Ha sortit creu, tu perds Nadine –va dir en Martí un cop llançada la moneda,  

–-Óliver vindrà amb mi i tu et quedes amb l’avi per mantenir la investigació. 

Just en aquell moment va sonar el rellotge de l’església que donava les 23’30h, i 

els             nens van enfilar camí cap a l’esplanada del sopar de germanor amb l’esperança 

de  que els pares no s’haguessin adonat que no estaven a la riera. Hi van arribar 



ràpidament, sort que és un poble petit i de seguida et mous per tots els carrers, i 

efectivament seguien de xarrera uns i altres, evidentment la temperatura fresca de 

la nit acompanyava per estar a gust a la fresca i encara hi havia molta gent amb 

les postres i el cafè. Van seure tots tres als seus seients inicials a taula amb la 

família i van estar encara una bona estona gaudint de la festa, però en els seus 

caps estava molt present la missió que havien de dur a terme al dia següent, la 

vida d’una nena estava realment a les seves mans. 

Van pujar pels volts de l’1 i ràpidament van ficar-se al llit. Fet que va estranyar molt 

als pares ja que mai volien anar a dormir, però van pensar que estarien cansats de 

jugar pel poble i que ja els hi anava bé que anessin a dormir d’hora per  poder fer la 

partida del monopoli tranquil·lament sense haver d’estar pendents dels  nens, així 

que uns a dormir i els altres a jugar. 

Pel matí ben d’hora, cap a les 7 tots dormien, després de la partida segurament 

tenien per estona de llevar-se, menys l’avi que sempre estava preparat per anar a 

treballar a l’hort i ja estava de peu. Els nens es van despertar avisats pel Martí que 

tenia el rellotge amb despertador i van sortir cap al menjador intentant no fer gens 

de soroll. Es van canviar i van baixar a l’hort. Allà l’avi estava preparant les 

tomaqueres i estava entretingut, no esperava la visita dels seus néts. 

 -Hola avi -va dir en Martí-, ¿com estàs? 

-Bon dia nens! ¿Què feu tan d’hora vosaltres per aquí? –va preguntar l’avi-

¿No  hauríeu d’estar dormint? Aneu a esmorzar que ja vaig. 

-És que no tenim son ja i volíem aprofitar el matí per anar a passejar 

al  Montgròs una mica abans que escalfi massa el sol –va dir la 

Nadine. 

-Els pares ja ho saben que hi anem -va afegir l’Óliver-. ¿Esmorzem ràpid i 
anem? 

-D’acord nens anem a esmorzar i pugem una estona –va dir l’avi mentre 

deixava els estris de l’hort a terra. 

Van esmorzar ben ràpid intentant no fer soroll per no despertar a ningú però l’àvia que 

dormia poc es va despertar i va anar a veure que feien tan d’hora. Va apropar-se a la 

taula i va dir: 

-¿Què feu tan d’hora llevats Francesc, ja esteu tramant alguna de les 

vostres? –va dir encara mig adormida. 

-Res dona, que els nens no tenen son i volen fer una passejadeta per 

la  muntanya ara que no fa calor. 



-Ja són ganes de caminar a dos quarts de vuit del matí, no esteu massa bé 

de l cap..., ja podeu anar amb compte! 

-Que si dona, sempre posant pegues a tot, per una cosa sana que vol fer la 

canalla i et sembla malament –i va fer l’últim glop al cafè. -Som-hi nois a 

passejar! 

I van agafar les gorres i van començar la pujada. L’avi ja va saludar al Josep que 

també estava enfeinat amb l’hort i es va entretenir una mica. Els nens van estirar d’ell 

per poder començar la caminada i dur a terme el seu pla. Van començar a caminar cap 

al dipòsit de l’aigua i començava ja el camí de sorra, a la primera baixada, tal com 

havien acordat, l’Óliver va fer veure que queia i que es feia mal al turmell. 

 -¿Fillet que t’has fet mal? –va preguntar l’avi mentre el recollia de terra. 

 -Crec que sí avi, em costa moure una mica –feia l’Óliver posant cara de dolor. 

-Tornem cap a casa que et curarem –va dir l’avi.-T’has de posar un embenat 

per què no vagi a més . 

-No, no, vosaltres aneu a passejar, jo baixo cap a la casa amb l’àvia que em 

posi alguna cosa -deia l’Óliver posant cara de dolor que ni un artista de cinema 

del bons. 

-Què no noi, no pots tornar-te tu sol, ¿vols que l’àvia em talli el cap? -

insistia  l’avi. 

-Tranquil avi! Jo l’acompanyaré cap a casa, total a mi això de passejar no em 

va, a la que li fa molta il·lusió anar amb tu es a la Nadine -va dir en Martí en un 

to molt convincent, mentre l’Óliver li deia a cau d’orella a la Nadine que els 

esperarien a davant la casa per quan tornessin de la passejada. 

-Està bé, aneu a poc a poc que encara hi esteu a prop –va dir mentre agafava 

la  mà de la nena que el mirava amb cara de felicitat també digne d’oscar de 

Hollywood-. Ja anem nosaltres poc a poc per no fer-nos mal cap al Montgròs. 

Quan arribeu a casa que l’àvia t’ho curi bé. 

I així l’avi i la nena van seguir el camí i l’Óliver i el Martí van agafar el camí de 

tornada un a peu coix i l’altre aguantant-lo per l’espatlla poc a poc. Quan ja no es 

tenien en el camp visual van començar a caminar ràpidament cap a la casa, que 

quedava allà a la vora del dipòsit. 

En arribar es van adonar que dintre estava un dels cotxes dels ganàpies del dia 

anterior a dins, es van amagar als cotxes aparcats al davant del carrer per 



observar si hi havia moviments a la casa i veure per on hi podien accedir. Era una 

casa ben gran i nova, sempre hi havia vist moviment l’Óliver quan hi passava per 

anar a passejar, sempre cotxes d’alt standing i estrangers per la matricula. Van 

passar els minuts i no veien moviment a dins. 

 -¿Vols dir que hi deuen estar a dins? –va dir en Martí. 

 -Jo crec que sí, el cotxe està a dins –va respondre sempre prudent l’Óliver. 

-¿I com hi podem entrar sense que ens vegin? Tenen càmeres per tot arreu 

a  l’entrada. 

-Per la part de dalt de ben segur que no, tot és muntanya, allà no hi tindran 

o  per lo menys no tantes -deia l’Óliver-.En els relats que llegeixo de 

detectius sempre entren per darrera. 

-Tu vius en la fantasia! Això és una casa de veritat segur que també tenen per 

darrera. Anem a mirar –va dir mentre agafava del braç al seu cosí tan fort que  li 

va treure el rellotge sense que s’adonés. 

-Anem, anem, però no m’estiris que fas mal -va respondre l’Óliver sense  

adonar-se que li queia el rellotge. 

I molt poc a poc van anar cap a la part de darrera, pujant una mica de muntanya per 

aquelles pedres tan típiques de les muntanyes del Garraf que de vegades fa mal fins i 

tot de trepitjar i es van apropar a la reixa de la casa. No semblava pas que hi hagués 

ningú, no es veia moviment ni cap llum que indiqués que hi havia algú. Així que es van 

anar apropant poc a poc fins a topar amb l’enreixat. Quan va estirar la mà l’Óliver per 

saltar la reixa una mà gegant li va agafar del braç de cop i volta i el va enlairar, igual 

que a en Martí. Era un dels homenots del descampat del castell que els aixecava com 

el vent a una fulla seca. 

-¿On us penseu que aneu? –va dir en un to greu-.¿Que busqueu problemes o         

que? 

-No no..., -va dir l’Óliver- Se’ns ha caigut una pilota i la volíem recuperar. 

-Sí -va afegir en Martí, que tremolava com un flam.

De cop es va escoltar un xisclet com molt llunyà que semblava una veu de nena 

demanant auxili. Les parets de la casa feia que des de fora no s’escoltés però allà on 

estaven si que arribava els xisclet. L’homenot es va posar nerviós i va ficar cap a dins 

els dos nens en una sala molt gran i decorada de forma molt luxosa. 

-Heu entrat on no havíeu d’entrar nens -deia l’homenot mentre subjectava els 

dos nens i ara amb més claredat s’escoltava a la nena cridar-. No sé que carai 



buscàveu però ara tenim un problema, us quedareu aquí tancats fins que torni- 

va dir llençant els nens violentament contra el terra mentre sortia ràpidament 

per una porta que va tancar amb clau. 

-Ara què farem –va dir l’Óliver esverat. En Martí estava blanc com el paper i no 

deia res. -Hem de buscar la forma de sortir d’aquí per avisar, es evident que 

aquesta és la casa i que la nena encara està aquí. Martí! Martí! Reacciona que 

hem d’espavilar! 

L’homenot va baixar a fer callar a la nena des de la porta, ja que no tenia la clau 

d’accés per poder entrar encara i quan estava a baix va escoltar la porta de dalt obrir- 

se, era el seu company que arribava. Va tancar la porta del finestró que permetia 

passar el menjar i veure a la nena com estava i va pujar ràpidament. Amb molts gestos 

de braços i cara explicava alterat que havia agafat a dos nens a la reixa de fora 

intentant entrar i que els havia tancat en una de les saletes de la casa perquè havien 

escoltat a la nena per si avisaven a algú. 

-Però què dius animalot! -va fer l’homenot que acabava d’arribar- ¿Per què no 

els  has espantat i haguessin sortit cames ajudeu-me cap a casa seva? ¿Te 

n’adones ara del problema que tenim? Ara tenim la nena del negoci i dos nens 

de vés a saber qui i que els començaran a buscar, ets un inútil! 

-No sabia que fer Vladimir, al escoltar a la nena m’he posat nerviós per si els 

deixava i anaven a buscar algú i els he ficat al saló nou -deia intentant justificar- 

se sense gaire convicció. 

-No, no i no! ¿Què més ens pot passar? -El treballador brètol de la senyora 

Nabieva perd la clau d’accés que de moment no sabem, tenim a la nena 

tancada que només podem donar menjar i res més perquè no hi podem accedir 

al soterrani blindat i ara 2 marrecs de la zona que tanques per complicar 

encara més tot..., em sembla que tocarem el dos cap a Ucraïna aquesta 

mateixa tarda, passi el que passi, no ens podem quedar. 

-Sí, sí problemes fora, marxem i ja s’ho farà la Nabieva amb els nens i 

els  problemes... 

-Calla que no et vull escoltar més! Anem a trucar-la a veure com va el 

pagament i que fem amb la nena. Els altres nens els deixem allà que està tot 

ben tancat i aïllat. 

La senyora Nabieva estava tenint problemes amb la centraleta instal·ladora de la porta 

per obtenir el codi. Havien obert però hi havia cua d’espera i tocava esperar al seu 

torn. 



-A veure si ens atenen ràpid -deia Nabieva al seu treballador amb cara de 

fastig-. Que no hi ha ningú tan tanoca com per perdre una cosa tant 

important... 

-Ho sento de debò senyora, però es que no sé de veritat com va poder 

passar,  jo ho vaig guardar molt ben guardat, però no l’he trobat. 

De cop i volta va sonar el telèfon de la Nabieva. 

 -¿Sou vosaltres? ¿Què voleu tan d’hora? -va dir a l’homenot que trucava. 

-Volem saber si us han fet el pagament i que fem amb la nena i la 

contrasenya,  més val que tingueu bones noticies, no volem més problemes. 

-De moment no han pagat i la contrasenya estem a l’espera, sigueu pacients i 

cobrareu la vostra part, espereu la meva trucada durant el matí -i va penjar el 

telèfon de cop sense donar temps a que responguessin res-. Ja està bé 

aquests  sicaris barats de l’Est que es pensen que han de posar condicions ells 

a qui els  paga i els dóna casa -va dir en to molt malhumorat. 

Els homenots es van quedar al menjador de la casa a l’espera de notícies per poder 

fer, però amb el neguit de tenir tants hostatges al voltant. 

L’avi i la Nadine ja estaven de tornada de la muntanya, eren gairebé les 10 del matí ja i 

la Nadine anava preocupada per els dos nens. Tenia ganes de saber la informació que 

havien aconseguit però el cor li va fer un vot quan al passar per davant la casa l’avi va 

dir: 

-Mira, el rellotge de l’Óliver! –mentre amb el bastó l’empentava cap a fora 

d’entre els cotxes -li deu haver caigut quan tornaven cap a casa..., aquests 

nens  són un cas! –va dir mentre li picava l’ullet a la Nadine. 

-¿Segur que és el seu, avi? -va preguntar la Nadine amb veu tremolosa i molt 

preocupada mirant cap a la casa, ja que havien quedat allà per quan 

tornessin de la muntanya-. ¿No serà algun de semblant? 

-No petita, estic ben segur que és el seu, li vaig regalar per l’aniversari i és de 

l’Sporting de Gijón, que vés a saber perquè li agrada aquest equip... No hi ha 

gaire gent per aquí que en dugi un d’igual de ben segur..., –deia mig rient ja 

que l’avi era molt del Barça i qualsevol altre equip li feia riure sempre-. 

Anirem a  portar-li que es posarà ben content. 

-Sí, anem... –va dir mentre pensava com fer per poder apropar-se a la casa, 

doncs ben segur que els havia passat alguna cosa per perdre el rellotge allà. 

Un cop arribat a l’alçada del veí Josep a la Nadine se li va ocórrer una idea genial per 

guanyar temps, en Josep era fan incondicional de l’Espanyol i havien jugat fa poc un 



amistós que va guanyar l’Espanyol, per tant si n’hi parlava a en Josep del partit 

començarien una de les seves llarguíssimes tertúlies futbolístiques. Això li donaria 

temps per poder pujar cap a la casa a buscar els altres que al no estar esperant-los a 

dalt volia dir que encara estaven a dins . 

 -Hola Josep! -va cridar la Nadine. 

 -¿Què fas petita? Si no està -va dir l’avi. 

 -Hola maca! -va dir en Josep des del final de la finca-. Espereu que ja vinc. 

-¿Veus com sí que està? -va dir la nena fent una rialla mentre arribava a la 

reixa                el veí. 

 -¿D’on veniu tan suats? –va dir en Josep. 

-Hem pujat al Montgròs aprofitant la fresca -va dir l’avi Francesc -¿I vos què feu? 

-Ben fet, ara que encara no fa calor és un bon moment, doncs aquí 

traient  males herbes de l’hort dels enciams que no paren de sortir. 

-¿Vas veure el partit del Espanyol? –va preguntar la Nadine ràpidament-. A  

mi  em va agradar molt. 

-I tant que sí joveneta, els vam deixar amb un pam de nas, ja no juga a res el 

Barça -va dir en Josep per punxar a l’avi Francesc-. Si segueixen així aquest 

any no faran res, necessiten canvis. 

-Que sabreu vosaltres de jugar a futbol -va dir l’avi Francesc-. Vau tenir molta  

sort amb el penal a favor. 

Ja havia aconseguit allò que buscava la Nadine i era el moment perfecte per 

marxar. Mentre discutien i argumentaven cadascú els errors i virtuts dels seus 

equips, la nena va demanar a l’avi de marxar cap a casa, ja que estaven a la vora, 

i només entrar va sortir corrents per la part de darrera de les cases en direcció a la 

casa taronja. Com un coet. 

A la casa els nens estaven buscant una sortida però tot estava ben tancat sense 

escapatòria possible, començaven a estar angoixats i tenien por. No sabien si 

havien marxat o no els homenots, ni si la nena estava bé encara allà o havien 

marxat. Els nervis cada vegada eren més grans i es desesperaven. 

-¿Què farem ara? –deia en Marti molt esverat-. Ens mataran i ningú ens 

trobarà,  havíem d’haver avisat als pares ahir -seguia lamentant-se. 

-No és moment per lamentar-se Martí hem de trobar una sortida d’aquí com 

sigui- deia l’Óliver-. En algun lloc ha d’haver algun punt dèbil per poder 

sortir, segueix buscant –mentre picava per les parets com si fos un paleta 

buscant una canonada d’aigua.



La nena ja estava al davant de la casa amagada esperant algun moviment d’algú. En 

veure que no hi havia moviments va decidir entrar pel forat de sota la reixa, en ser 

petita i prima passava justet i ho va aprofitar. La casa per dins era immensa, un jardí 

cuidat d’herba fresca amb uns fanalets que seguien el camí cap a la casa i cap a una 

gran piscina a la qual no li faltava cap detall, escales grans, cascades d’aigua, figuretes 

decoratives al voltant..., tot era luxe. Va agafar direcció al porxo del cotxe que era molt 

gran i cabien els dos cotxes dels homenots, que va reconèixer ràpidament, es va 

apropar i va observar a l’interior. Com que seguia sense veure moviment va entrar, la 

porta estava oberta, i va avançar. La mala sort va fer que un corrent d’aire tanqués la 

porta de cop fet que va provocar que els vigilants que seguien tranquil·lament al 

menjador fessin un bot del sofà i comencessin a baixar les escales cap a la porta. La 

nena en escoltar els passos va obrir la primera porta que va trobar i s’hi va ficar, eren 

unes escales fosques i tot i que no es veia molt va començar a baixar tan ràpidament 

com va poder fins a arribar a un replà amb un baül vell i molt petit i una  porta metàl·lica 

que no va poder obrir. 

Els homenots van arribar al replà de l’entrada i van començar a mirar per tot arreu no 

hi veien a ningú, un va sortir fora i l’altre anava mirant per dins. 

-Fora no hi ha ningú ni res. 

-Per dins tampoc veig moviment. 

-A veure si se t’han escapat els marrecs d’abans, puja a mirar. 

-Vaig –va dir mentre enfilava les escales-. Estan aquí aquests no s’han mogut. 

-Jo miraré a baix no sigui que estiguin aquí. 

Va obrir la porta i la Nadine ràpidament es va ficar al baül, sort que era petita i prima, 

així i tot va entrar molt justet. L’Homenot va baixar i des de l’escala va mirar amb la 

llanterna del mòbil, no hi havia ningú, i va tornar a pujar. Quan la Nadine ja es creia 

salvada l’homenot es va girar i va baixar de nou, ara sí que tenia por la nena, veia pels 

forats del baül apropar-se l’homenot i de cop va escoltar com el baül feia un crec en 

seure’s a sobre. Va obrir la porteta petita de la porta metàl·lica i va dir: 

-¿Zoe estàs per aquí? 

-Deixeu-me sortir! –va cridar la nena-. Auxili! Socors!!! Que algú m’ajudi!! 

-Ja pots cridar el que vulguis bonica, no et sent ningú –va dir rient l’homenot. A 

més et deixaré la porta oberta una mica perquè t’entri aire nou que ja fa oloreta  la 

gàbia aquesta que t’han buscat. 

-Els meus pares em trauran i us ficaran a presó! –deia la nena entre plors. 



L’homenot va pujar cap a dalt per dir al seu soci que tot estava bé a baix i tornar cap al 

menjador. 

Quan ja no hi eren, la Nadine va sortir del baül i va treure el nas per la finestreta, va 

veure la nena asseguda plorant sobre els genolls. 

-Hola! -va dir la Nadine des del foradet–. Et dius Zoe? 

-Qui ets? -va dir la nena aixecant el cap dels genolls-. Sí sóc la Zoe, t’han 

segrestat també els homenots aquests? M’has de treure d’aquí! 

-Sóc la Nadine, de moment no m’han enxampat, he vingut per salvar-te a tu i al 

meu cosí i germà que crec que estan per aquí dins, tranquil·la que et traurem. 

-Doncs obre la porta, va! –va dir la nena apropant-se a la porta. 

-No puc, hi ha una contrasenya, però no la sé, i sembla que els homenots 

tampoc, haurem de buscar una solució. 

Al menjador mentrestant els homenots van anar a buscar els dos nens, que estaven 

buscant sortida i els van portar cap a l’entrada, d’una empenta els van tirar escales a 

baix i van tancar la porta amb clau, ara tornaven a trucar a la senyora Nabieva, ja no 

podien aguantar més estona els nervis. 

-Senyora Nabieva com ho tenim. 

-Bé ja tenim el codi i ens dirigim cap a la casa, la part dolenta és que encara no 

han fet el pagament, heu d’aguantar un dia més -va dir Nabieva. 

-Ho sento molt, deixem a la nena a la casa i marxem, no volem saber res més 

dels seus embolics, un dia és massa-. Doncs bé sabien que ara buscarien a 3 

nens en lloc d’un i no volien que els enxampessin -s’ho haurà de fer vostè 

mateixa. 

-Gamarussos! No podeu acabar la vostra feina com déu mana!? Val més que 

estigueu quan arribi -va dir molt empipada. 

-Estarem a l’esplanada del castell a les 15 h per cobrar la part proporcional que 

ens falta, si vol seguir s’encarrega vostè mateixa, nosaltres avui marxem -va dir 

mentre penjava. 

I ara va ser l’homenot la que la va deixar amb la resposta a la boca. Va dir al seu soci 

que marxaven i es va sentir la porta tancar i el soroll dels cotxes engegant-se. Van 

sortir ràpidament i van passar pel costat de l’avi que encara parlava del partit amb en 

Josep i que ara tornaven a criticar els forasters de la zona amb cotxes d’alta gamma 

que tant es passejaven per la zona. 



Els nens van caure i per les escales i es van quedar callats escoltant als homenots. 

Quan van marxar es van girar i van veure la Nadine darrera que els mirava sense dir 

res. 

-¿I tu què fas aquí? -va dir en Martí amb cara de sorpresa–. D’on surts!? 

-M’he colat a dins per si us trobava ja que no estàveu a fora, he entretingut a l’avi i 

estic amb la Zoe per veure com la traiem- va dir la nena gratant-se el cap  de 

pensar. 

-Doncs ja em diràs, estem tots atrapats i venen cap aquí... -va continuar en 

Martí. 

-Mireu nois! -va exclamar l’Óliver traient-se del cul alguna cosa sobre la qual 

havia caigut-. És una calculadora trencada! 

-Ep tu! -va exclamar en Martí-. M’has trencat la calculadora bonica, que em 

deu  haver caigut de la butxaca– mentre li treia de les mans de males maneres. 

-Un moment Martí! -va dir la Nadine-. Mira! Hi ha un paper que hi surt... 

-A veure...? -en Martí va estirar i va sortir un paperet llarg amb una numeració : 

2W6F9N_. 

-Deu ser el codi! –va exclamar l’Óliver-. Provem-lo! 

En Martí el va teclejar i quan va arribar al final faltava un numero o lletra. 

-Ostres! Quina ràbia –va dir la Nadine-. Ja ho teníem... 

-Inventeu un per provar -va dir la Zoe des de dins.

-Tens raó -va dir en Martí-. A mi m’agrada el 3. I el va posar. 

-No és –va dir l’Óliver mentre la màquina avisava que tenien només 1 intent 

abans de bloquejar-se, ja que era el segon. Els homenots també ho devien 

haver provat. -Hem de trobar el que és..., penseu. 

-Ja ho tinc -va dir la Nadine després de pensar-hi una mica-. Ha de ser l’operació 

del paper que va trobar l’Óliver amb la calculadora si estaven junts, de ben segur 

ha de funcionar. Com era? 

-Era 3-1 -va dir l’Óliver-. Ho recordo molt bé. El 2 ha de ser. 

-Sí, ha de ser això -va dir en Martí-. Provem-lo, no tenim res millor. 

El nen va teclejar el número sencer amb el 2 i la porta va fer un soroll d’obrir-se, ho 

havien aconseguit! La porta es va obrir i la nena va sortir i es va abraçar amb ells, 

estaven molt contents de treure a la nena, que els va explicar que aquells homes 

havien entrat a casa seva amb el seu pare i ella dins i que l’havien ficat en un cotxe i 

l’havien portada aquí. Els 3 nens no li van dir res de què el pare havia mort, ja que de 



moment tenien un problema encara per resoldre, com sortir d’allà a baix quan la 

senyora Nabieva estava de camí a la casa com havien sentit als homenots dir. 

La porta va tornar a sonar i aquest cop eren dos veus una d’home i l’altra de dona, era 

la senyora Nabieva que ja havia arribat. Els nens van pensar com fer perquè no els 

enxampessin. La Nadine molt astutament va dir que es tornarien a tancar a dins la Zoe 

el Marti i l’Óliver i que la Nadine es quedés al baül, ella ja sabia que hi entrava i un cop 

marxessin podria obrir amb el codi, ja que el sabien, que es fiquessin ven enganxats a 

la porta els nens perquè no els vegin i la Zoe estigues molt a prop perquè no s’hi 

fixessin massa. I així van fer. 

La senyora Nabieva va obrir la porta i va baixar les escales. 

� No se perquè tanquen aquests ineptes la porta... –anava dient al seu soci- si no 

teníem ni el codi de la porta bona creuen que s’escaparà o que? – seguia 

murmurant...- Nena! -Va dir quan va arribar a la porteta- que et diverteixes per 

aquí a baix ? - i reia com una dolenta de pel·lícula-. 

� Deixem sortir! –feia la Zoe- et ficaran a la presó. 

� Calla bleda! Quan la teva mare pagui ja et traurem d’aquí, de moment ves 

menjant ratolins- va dir, es va donar la volta i va tornar cap a dalt.- anem cap al 

menjador a veure si truquen amb els calers i baixem a les 15h a l’esplanada de 

l’església. 

Els dos es van allunyar cap al menjador, la Nadine va sortir del baül i va teclejar el 

codi, la porta es va obrir i van sortir cap amunt tots 4. Van mirar que ningú els veies i 

amb molt de compte van tancar la porta i sortir per la tanca com van poder, sort que en 

Martí era molt hàbil i va ajudar als altres a pujar, la Nadine va sortir per sota com havia 

entrat. Tots 4 van baixar a la casa a explicar als pares i avis tota la història. Els pares 

ràpidament van trucar a la policia que es va presentar a la casa de l’avi Francesc i van 

tornar a explicar tot. 

En Jaume, caporal de la policia local , un home d’avançada edat però molt savi i 

preparat, va decidir que per agafar-los a tots no podien sospitar i per tant amb la mare 

de la Zoe van pactar que pagués els diners que recuperaria després d’enxampar-los i 

que havien de tornar a baixar a la Zoe al soterrani, un cop fet el pagament es reunirien 

amb els homenots i allà els enxamparien. Però aquest cop sota vigilància de la policia 

de paisà a prop de la casa. Van pujar la Zoe i en Martí, que es va oferir a ajudar a 

entrar amb la nena , cap a la casa i així van fer. 

Cap les 13 h la mare de la Zoe va trucar a la senyora Nabieva. 



-Hola bruixota, t’he fet l’ingrés dels diners -va dir la mare de la Zoe a Nabieva-. Ja 

pots portar-me a la meva nena! 

-Ho comprovaré i si tot es correcte la tindràs aquesta nit –va respondre-. Et 

tornaré a contactar després–, i va penjar. 

 -Ho ha fet molt bé Maria – va dir el caporal a la mare de la Zoe-. Ara ja els 

tenim .                    La senyora Nabieva va trucar als homenots. 

-Impresentables!– va dir Nabieva-. Ja tenim els calés! A les 15 hores en 

tindreu la vostra part, veieu com no era per posar-se així d’histèrics? 

-Senyora Nabieva, som gent seriosa i no volem problemes, les coses es fan 

bé  o no es fan, ens veiem a les 15 h per últim cop. 

La senyora Nabieva va comprovar el pagament i en veure que tot era correcte va anar 

amb el seu soci cap a baix al soterrani i va dir a la nena que aquesta nit veuria a la 

seva mare, que de moment s’havia d’esperar allà. Van sortir amb el cotxe cap al 

poble i en aquell moment el caporal va entrar a la casa per tornar a treure a la Zoe 

d’allà a baix per últim cop. A fora l’esperaven els seus nous amics Martí, Óliver i 

Nadine per celebrar que ja estava salvada. 

Ara al poble el dispositiu al voltant del castell ja estava preparat, els carrers de 

l’església i els d’accés al descampat vigilats. Eren prop de les 15 h i el silenci d’estiu a 

l’hora del migdia donava un aire d’intriga al moment. Els cotxes dels homenots 

arribaven i es posicionaven a l’esplanada, aviat va arribar el cotxe amb el logotip del 

gos que tant agradava a en Martí que portava a Nabieva i el seu soci. Van aparcar i 

van sortir dels cotxes, estaven somrients i ben tranquils. 

-Bona tarda senyors -va dir Nabieva amb un somriure-. Aquí tenen la seva 

part  per matar al Joaquim, bona feina. 

-Un plaer senyora tot i la seva actuació sapastre..., quasi ens costa que ens 

enxampin -va respondre l’homenot-. Espero no tornar a veure-la mai més – 

deia  mentre agafava el maletí amb diners. 

En aquell moment, van entrar els cotxes de la patrulla i els agents de paisà al 

descampat, i sense poder fer res ni resistir-se es van haver d’entregar als agents. La 

senyora Nabieva va confessar més tard que volia treure la competència d’instal·ladors 

de la zona del mig, ja  que no feia suficient caixa i que només va trobar la solució de 

contractar uns matons Russos que havia conegut a la zona en una de les feines que 

havien fet. Va ser empresonada com el seu soci i els 2 homenots. 



Els 3 nens van ser condecorats per la policia i a la tornada a l’escola van tenir aquesta 

història per explicar als seus amics i mestres. 

L’Óliver va dir als companys que d’aquell estiu el que més havia trobat a faltar era 

estar tranquil·lament amb l’avi escoltant la vella minicadena com feien sempre, però 

que havia sigut molt emocionant i que de ben segur alguna àvia com la seva explicarà 

als seus néts la història dels nens del Montgròs mentre esmorzen un dia d’estiu. 
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