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–Atura’t, no ho facis, ets dins d’una espiral cada cop més tancada. No pares de donar- 

hi voltes arribant sempre al punt de sortida. Les roderes que marquen el dibuix són 

prou profundes perquè no et desviïs de la trajectòria. Ets en un camí tancat, 

concèntric, esgotador. No ets capaç de creuar les esquerdes que has creat. En la teva 

expressió es concentra un cúmul de plecs tan profunds com el dolor que arrossegues. 

Ni un centímetre de pell en el que poder-se refugiar a descansar. 

Deixa’m que et digui el que signifiques per a mi. No podria pas viure sense tu. Som un 

tot indivisible i et necessito. Pensa en tot allò que hem viscut. Cada instant. Les 

sensacions orgàniques esdevingudes en tot moment, les hem patit amb la mateixa 

intensitat. 

Et demano si pots fer la vista enrere i rememorar aquell personatge nu que tenia tot el 

món per explorar. Sí, aquell infant que, com qualsevol altre, vivia gaudint de tot allò 

que l’envoltava. Pura natura presidida per un castell que cuidava que tot el seu feu 

continués invariable i segur, al llarg dels segles. A la bonica localitat de Canyelles 

s’esbossava un somni de tranquil·litat on els tons del paisatge podien sorgir de la més 

impensable combinació de colors obtenint matisos únics, delicats. 

Et recordo en aquell pati on jugaves. Segur que encara tens present l’olor que 

desprenia la vegetació i la frescor de l’herba mullada que tant t’agradava. T’estiraves 

impregnant-te de tota la seva humitat mentre enfonsaves els dits a terra, intentant 

formar part d’aquella realitat indivisible. Després de recrear-t’hi, de contagiar-te de 

sensacions i amb les extremitats convertides en petites arrels, separaves dolçament 

les mans com qui s’acomiada de la seva estimada en una estació qualsevol. Un adéu 

amb la promesa de tornar-hi, però ple d’incertesa al voltant de quan seria la pròxima 

vegada. Fet que encara ho feia més emocionant. 

Eren dies feliços i a tu no et preocupava res. El món de les sensacions s’acabava a 

cada instant i en naixia un de nou i apassionant. En acabar, tot mullat, cavalcaves per 

l’imaginari, viu i colorista, i queies extasiat en un continuat bombardeig de desbocades 

palpitacions que es feien ressò en tot el teu cos. I allà, estès sobre la gespa, el dia es 

feia nit igual que la serp canvia de muda o el cuc de seda esdevé papallona. Un 

contrast màgic. Senties que res dolent podia succeir. Continues proves de vida, així ho 

constataven. El crit suau de la mare anunciant el sopar, provocant aquell efecte 

balsàmic de què tot és al seu lloc. Després, a taula, el pare al que observaves buscant 



l’aprovació o tan sols una carícia. Confiaves cegament en un entorn donant per fet que 

era així. La seguretat d’un nen envers el seu petit univers. 

Atura’t, no caiguis en el desengany, en el sentit d’injustícia que a poc a poc t’ha anat 

envaint el cor. Ningú no en té la culpa dels esdeveniments. No tenim la capacitat de 

controlar les variables que graviten al nostre voltant. Estem sotmesos a plaer d’un 

caos inexplicable. Mai no estem preparats per acceptar les coses quan no les hem 

decidit. Patiment i desengany comparteixen escenari a mesura que la funció es 

desenvolupa sense guió. Escenes que poden copsar la nostra atenció i d’altres que 

simplement poden destarotar els nostres esquemes. Una veritable muntanya russa. 

I et preguntes ¿Per què jo? I mentre ho fas, sents el ressò de les paraules emeses 

sense resposta en el buit dels teus pensaments que retornen al punt de partida. 

Necessites tenir una raó, però segueixes sense trobar sentit a allò que, en realitat, no 

en té. I crides al cel maleint tot allò que trobes injust i desesperat, caus immers en un 

plor infantil, buscant una compensació, que algú t’aturi i et digui que tot té solució, que 

no passa res. 

Vas transformar-te un dia qualsevol. Ningú no ho podia predir. Un blau nítid tenyia el 

cel del nostre Garraf. Ni tan sols els núvols prims s’atrevien a malmetre i pervertir 

l’estampa. El sol brillava escalfant i embellint tot el que enllumenava. Una sensació de 

benestar que provocava en la gent una alegria accentuada. Salutacions cordials els 

uns amb els altres gaudint d’un migdia qualsevol de primavera. Moviments coordinats i 

previsibles dignes d’estudi sociològic. Una part, passejava per la façana marítima del 

poble veí observant els majestuosos iots amarrats al port. Asseguts als bancs, les 

parelles s’estimaven com si no hi hagués demà, fent-se promeses eternes 

degudament sentides, plenes de legitimitat. En els bars o restaurants, les famílies es 

regalaven companyia tot prenent el vermut o el dinar. Una tranquil·litat absoluta 

presidida per un clima de relaxació. I allà eres tu en companyia dels teus pares 

completant el quadre idíl·lic. Ningú no qüestionava aquella realitat, com si hagués de 

ser així, semblant a l’idealisme expressat en la teoria del món de les idees de Plató on 

tenim els nostres arquetips o conceptes universals. Sense dubte, era el més proper a 

un dia perfecte 

Els aromes, el tacte, les veus amables es transformaren de sobte en un mar de sang i 

de crits agònics i sobretot l’olor, aquella ferum irrespirable que penetrava per tots els 

orificis... Tot  es  tenyí  de  vermell  i  negre.  Ferides  obertes  i  mortals  envoltant-

te, dibuixant un paisatge totalment oposat al d’uns minuts abans. La certesa de les 

coses feia un gir de cent vuitanta graus situant-se en un extrem de dimensions 

insospitades i 



d’indefensió. Semblant a un niu de formigues que ha sofert una petjada al bell mig 

provocant que aquestes surtin en estampida, el paisatge no podia revelar un destí 

pitjor. Del bloqueig a la desesperació, moviments erronis sense rumb concret a la 

recerca dels més propers enmig de la confusió. Instantànies que es repetien com un 

malson reiterat del qual te’n vols desfer. El destí s’havia apoderat de la lògica. 

Un adéu estrany i sobtat en què et vas veure involucrat sense haver-ho desitjat. 

Havies anat a buscar la cartera del pare al cotxe mentre dinàveu en aquell restaurant 

de la platja que tant agradava a la mare. No has pogut oblidar l’olor del peix fresc que 

va demanar i com el miraves amb cara de repugnància mentre ella reia mirant-te amb 

amor infinit. El pare era més d’arrossos, dèria que compartia amb tu. La flaire del pop i 

les gambes acompanyaven perfectament aquell plat suculent que ara ets incapaç 

d’olorar i molt menys de tastar. El destí va voler que fossis testimoni del desastre. 

El botxí, un camió sense rumb ple de combustible que s’estavellava just davant del 

restaurant provocant el caos immediat. Cares desdibuixades i desencaixades arreu 

veient l’holocaust. Com aquell jugador de ruleta que ho perd tot apostant. Tot en 

flames i la pudor irrespirable. Vas sentir el desig de sortir del vehicle, però a l’hora 

estaves espantat, compungit, superat. Un sentiment de culpa que t’ha perseguit durant 

anys martiritzant la teva existència. En realitat poc podies fer, l’epicentre d’aquell 

desastre havia fulminat tot el teu univers. Vas ser l’espectador de luxe del final de la 

teva innocència. Aquell últim somriure de la teva mare que et mirava embadalida 

contemplant la seva obra magna i el teu pare picant-te l’ull en un to més que de 

complicitat, són les darreres imatges que conserves. 

Després, tot va anar molt de pressa. La tieta et va acollir, et va donar tota l’estimació i 

escalfor que va poder i saber. No tenia fills i eres l’únic parent viu. De seguida et vas 

convertir en una mena de personatge conegut, tothom coneixia la teva història. Les 

mirades t’acompanyaven a tot arreu on anaves i et feien sentir com un espècimen el 

qual la gent es compadia. Aviat vas allunyar-te del món i t’amagaves. Van ser anys 

molt durs i educar-te es va tornar un autèntic desafiament. Havies perdut la il·lusió, la 

innocència i tants altres trets propis d’un nen. No volies parlar i et tancaves en aquella 

habitació. 

Allà, posaves el coixí sobre el cap procurant no sentir absolutament res. Tampoc no 

volies saber res de mi, intentaves callar les veus que bombardejaven el teu cap amb la 

força inútil dels teus braços fins que queies rendit de cansament. Tan sols el Castell 

del poble et servia de refugi, en especial la torre rodona, aquells murs emmerletats del 



segle quinze t’aïllaven prou, aconseguint allò més proper a desaparèixer. El diàmetre 

estret que dibuixava l’interior reforçava tota aquesta sensació. 

De tant en tant, pujaves a la part alta i miraves per les espitlleres contemplant tot allò 

que un dia va formar part de tu. Després va arribar l’adolescència i la música punk i el 

heavy van ser substituts naturals del coixí. Del mutisme vas passar a l’enfrontament, a 

la protesta oberta amb el món. Seguies essent reservat, però ara expressaves tota la 

ràbia amb desafiaments constants. Vesties fosc i feies excessos amb amics poc 

aconsellables. Només el miracle de les casualitats i causalitats va fer que no acabessis 

desapareixent de debò. Devoraves la vida anhelant la mort. La duresa que mostraves 

es veia directament contrastada amb la fragilitat interior estesa com un càncer per tot 

arreu. 

La tieta es veia desbordada per la situació, no veia el camí per apropar-se a tu. Àdhuc 

va demanar consell professional i tots li responien que era necessari la voluntat 

d’assistir per part del pacient, de reconèixer que hi havia un problema. Res més lluny, 

tu no escoltaves a ningú, només obeïes als teus instints suïcides. En aquell punt, em 

rebutjaves enèrgicament. El punt final a aquella etapa la va posar l’accident de cotxe 

que vas sofrir amb els amics. La combinació reiterada d’alcohol i drogues no 

presagiava un bon final. Tornaveu de la discoteca cercant emocions a la carretera. No 

era el primer cop. Res més divertit que circular a tota velocitat per les rondes sentint 

que res pot aturar-te. 

Curiosament com més a prop estem de la llibertat, més ho estem de la mort. El xoc va 

ser brutal contra els laterals sortint-vos de la carretera tot fent tres voltes senceres. El 

vehicle va quedar irreconeixible i sort en vas tenir que no conduïes i que en un petit 

acte de raciocini vas posar-te el cinturó del copilot. Allà vas perdre aquelles amistats 

efímeres, companys amb un destí marcat tot i que aquest no era, per segon cop, el 

teu. Uns mesos a l’hospital per curar les diverses ferides et van fer reflexionar o potser 

et vas adonar del mal que estaves provocant més enllà del teu pols particular amb la 

vida. Aquesta ocasió havies estat més a prop. 

La tieta va ser amb tu tots aquells dies parlant-te, llegint-te i animant-te. Repassava la 

teva existència d’ençà que vas néixer i procurava esmentar tots els bons moments. Va 

ser com un revifar, un tornar a néixer i tornaves a confiar en mi. Havia arribat l’hora de 

ser responsable, encara que per a tu impliqués certa resignació. Estudiar era una bona 

opció i vas decidir atansar-t’hi a la llei. Et vas convertir en un policia eficient, just. Qui 

ho anava a dir! Un defensor dels drets que pocs anys enrere havies violat. Haig de 

confessar que en aquell punt em sentia més relaxada cap a tu, et veia focalitzat en les 



coses i tenies el cap ocupat. Pensava que ja no hauria de preocupar-me del teu 

benestar, però ja es veu que mai no es pot abaixar la guàrdia. 

–No ho facis, dóna’t una oportunitat, em tens a mi, jo puc fer que tiris endavant si em 

deixes, oferint-te alternatives. Crec que fins i tot seria capaç de fer-te oblidar si 

confiessis una mica més. No t’abandonaré mai si tu no ho vols. Junts podríem superar-

ho, tornar a creure en el fet de gaudir de les coses. Ja sé que ho has intentat com qui 

intenta moure un mur de formigó amb les seves mans, però potser aquell mur ja 

està bé allà on és i el que cal és sortejar-lo. No has trobat refugi en cap de les teves 

relacions, el buit que sents no l’han cobert. Van abocar grans quantitats d’amor però, 

com si una persona volgués buidar el mar amb una galleda, es trobaven que mai no 

era suficient i al final s’esgotaven. Les persones podem passar fàcilment de la 

comprensió al desengany, de la servitud a la intolerància i convertir-nos en algú 

indesitjable. La manca de reciprocitat en les mostres amoroses acaben passant una 

enorme factura. El pitjor de tot és que et sents culpable del fracàs i et consideres 

persona no apte per estimar. Jo vull que això canviï. Deixa que sigui en tu. 

Ara et trobes amb aquest estrany revés que la vida t’ha volgut jugar. ¿Què pretén? 

¿No ha tingut prou? ¿No t’ha fet prou desgraciat? 

Qui t’havia de dir que aquell cas que et van encarregar et duria directament al pou del 

qual vas sortir. Els designis del destí són realment sorprenents. Tots els fantasmes, els 

records, el fum, els crits... La por que dormia tranquil·la, començava a passejar-se pels 

vells camins ja coneguts del teu cos. 

Havies d’investigar uns delinqüents en una mena d’operació antiterrorista. Un cop 

més, l’operació havia estat un èxit encara que sempre havia el perill de perdre-hi la 

vida. Però aquesta era una condició que acceptaves gustosament, quasi diria que era 

la motivació per continuar i que no acceptaves missions que no comportessin aquest 

grau de risc. Jugant per la fina línia que et separa de tot el que enyores en aquest 

sense sentit de viure. 

Eres amb els companys a la comissaria, escoltant els dos presumptes terroristes 

declarant. Hi havia un que els interrogava i la resta us ho miràveu a través del mirall. A 

la cambra hi havia un micròfon per a poder sentir la conversa. En un principi no hi 

posaves massa atenció, les paraules que sortien del primer subjecte no deien res que 

no haguessis escoltat en altres ocasions. Un rostre jove que denotava poca 

experiència, insegur i amb por evident en les seves declaracions. No volia ser 

empresonat. Hi havia seriosos dubtes si era o no major d’edat perquè no havien estat 



capaços de trobar cap document que l’identifiqués. De fet, ni tan sols estava fitxat. 

Eres allà en cos, però no en ànima. Fins i tot vas haver de preguntar detalls al teu 

company per omplir els diferents expedients. Senties llàstima d’aquell jove que 

segurament havia estat arrossegat cap a aquesta vida de terror i mort. Va explicar que 

ell no sabia que anaven a fer exactament, que només havia rebut ordres de portar una 

maleta a un lloc precís sense saber que hi contenia, però que al final ho havia fet el 

seu company i ell havia esperat al cotxe per tornar junts quan van ser interceptats. 

En arribar el segon declarant semblava que es repetiria la història, però en el transcurs 

de l’interrogatori, hi va haver un detall que seria dramàticament rellevant. D’aspecte 

envellit, el seu rostre dibuixava una duresa d’un nivell superior a la de l’altre. Els seus 

ulls eren freds com el gel i no desvetllaven cap feblesa interior, com si tractés 

d’amagar informació personal. Semblava un robot en els seus gests, cap emoció en 

les contínues preguntes que el policia anava realitzant. Responia a tots els càrrecs que 

se l’imputaven amb una brevetat concisa i inexpressiva. La conversa va anar estenent-

se tant com els seus delictes ho exigien. Corroborant la declaració del primer detingut, 

va assumir tota la responsabilitat d’aquell intent fallit d’atemptat. Et va sorprendre amb 

la rotunditat que ho va fer. –Desinteressadament– vas pensar. No podies trobar 

explicació a aquest fet. Hi havia d’haver algun motiu. 

Mentre hi donaves tombs a dins teu, el teu company repassava l’historial de delictes i 

llavors va ser quan van saltar totes les alarmes damunt teu. La descripció d’un camió 

que tu coneixies perfectament, removia l’arxiu dels teus pensaments i imatges 

traumàtiques, aquest apareixia de nou, tan real com la immediata explosió que 

provocà. D’entrada els teus músculs es van paralitzar com un gat en posició defensiva. 

Una sensació d’angoixa i desesperació va recórrer el teu cos i una suor freda iniciava 

un camí feixuc pel front. Tots els records del teu passat van aparèixer com qui està a 

punt de morir. No podies parar de mirar-lo a través del vidre alhora que els teus 

pensaments obstruïen l’escolta. No podies creure-ho. Aquell home parlava amb tot 

detall del pla que t’havia fet perdre qui més estimaves. Del bloqueig i desig de saber 

vas passar al pànic. Semblant a una regressió. Et van començar a tremolar les mans i 

la mirada, era un poema de tristesa, ràbia, fúria, rancúnia. Què podies fer al respecte? 

Les circumstàncies t’havien situat davant de la veritat, aquella que se t’havia negat 

durant anys, que havies estat cercant dins teu sense fruit i que fins i tot t’havia dut a 

voler desaparèixer. Potser, el relat d’aquell tros d’iceberg fet persona podria donar-te 

una dosi d’alè que et permetés donar sentit a les coses. Com més l’escoltaves, però, 

més t’adonaves que la vida no té una resposta lògica que satisfaci el raonament humà. 



Anaves perdent tota esperança de trobar refugi o justificació en les paraules d’aquell 

ésser abominable que ni tan sols generava cap mena de sentiment. Era com voler 

odiar un ordinador, una pedra o qualsevol objecte inanimat. L’home confessà que 

l’atemptat havia estat comès per motius religiosos i que el que buscaven era fer molt 

de rebombori causant el número més gran de víctimes civils possibles. L’objectiu havia 

estat aleatori entre altres vint-i-cinc possibles. No vas poder evitar que se t’escapés el 

riure davant l’absurd que resultava tot allò i maleïes alhora la casualitat fatal. La teva 

ment, ara retorçada, volia venjança, que aquella “pedra” de ser fos teu per fer-lo 

miques, que patís a poc a poc. Quin podia ser el seu punt dèbil? No feia la fila de ser 

algú tou i, per tant, aguantaria qualsevol tortura. Matar-lo era poca recompensa. No 

semblava que se’l pogués atacar per cap banda. De cop, vas lligar-ho tot... 

El noi jove havia sortit lliure per no haver pogut demostrar una implicació directa amb 

els fets, a més que era menor d’edat. Ja et vas encarregar en l’informe que no se’l 

pogués inculpar. Des d’un principi ja vas trobar estrany el comportament dels dos 

subjectes i, en especial, el de l’autor confés dels crims que assumia tota la 

responsabilitat. Aquest fet et va fer pensar en la mena de relació que podien tenir i que 

només l’amor d’un pare per un fill podria esdevenir un acte d’aquestes dimensions. 

Anaves encertat. El teu olfacte detectivesc no t’havia fallat. 

Probablement estava parlat, si queien, el pare es faria responsable de tot i, com a 

molt, al jove li cauria poc temps a la presó. Ho tenien tot molt ben lligat. A més, la 

manca de documentació i el fet de no estar fitxat feia impossible establir una relació 

entre ells. Però, allà eres tu, per anar més enllà, per llegir entre línies i entrar en la 

ment d’aquells dos individus. Ho havies aconseguit. Havies dissenyat un pla infal·lible. 

En sortir lliure, vas seguir-lo uns dies per conèixer tots els seus moviments, vas 

estudiar els seus hàbits i igual que un jugador d’escacs d’alt nivell, vas anticipar tots 

els possibles moviments. No hi havia error possible, no tindries més oportunitats de fer 

escac i mat. 

Ara ets en aquest refugi circular on ningú pot sentir els crits de dolor, ni els teus que 

provenen de l’ànima, ni els externs que provoques en aquell cos jove. Vols que mori 

lentament, patint i vols que el seu pare ho sàpiga rebent vídeos anònims de les 

diferents tortures en la presó on es troba. Ets en aquest punt d’irracionalitat on tot és 

vàlid, on tot té una justificació. On les teves misèries busquen satisfer-se. Et sents 

orgullós i tanmateix miserable per haver sabut trobar el punt on fer mal. A dins dels 

murs gruixuts, dolor desmesurat, fora d’ells un paisatge ple de pau. No ho facis, no 

paguis amb la mateixa moneda. Eleva’t prou per a poder observar amb perspectiva tot 



el conjunt i adonar-te que el camí en què ets, no és pas l’únic. Dóna un últim cop d’ull 

per alguna de les espitlleres. No intentis trobar la resposta en la venjança. Ell només 

és una víctima com tu. Algú que fruit de la casualitat és aquí sense entendre res. El 

patiment com a mitjà d’expressió entre vosaltres. Una víctima incomprensible com ho 

vas ser tu. Ara mateix estàs cec, no em vols escoltar, sóc l’única que pot guiar-te. Si 

caus, caurem plegats. Perdo les forces, m’estrenys, s’escapa l’aire i no en torna de 

nou, no trobo les paraules ni l’enginy per persuadir-te, m’apago al teu costat, m’agafo 

fort, ja no hi ha res. 

–Desperta! Ets lliure! 

ESPURNA 




