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Es va passar el palmell de la mà  per damunt la cara i 
aquell  oratge  li  havia  deixat  una  gruixuda  capa  de 
humitat polsosa al cutis. Els llavis els tenia immobilitzats i 
sentia que la pell  fina que els protegia s’esquarterava. 
Robert li  va prémer fort la mà i li  va atansar el  got de 
granissat  de  llima.  Més enllà  de  les  bardisses,  alguns 
pensionistes feien gatzara i discutien sobre el menjar que 
havien servit a l’hotel. Es mirà el palmell de la mà i el 
tenia brut. Se n’adonava de l’excitació de Robert perquè 
li fregava la cama. Les fulles d’un xop van voleiar i van 
aixecar remor. 
- On vols que anem? – preguntà amb ànsia Robert.
– Amb aquesta calor es fa difícil trobar un lloc. 
– Podem  anar  al  cotxe  i  engegar  l’aire  condicionat 
mentre busquem un lloc tranquil. A ma casa no podem 
anar perquè està el meu germà amb la núvia. 
No es va creure aquella excusa. Robert no volia portar-lo 
a sa casa perquè tenia por que els veïns pensaren que 
s’havia embolicat amb un adolescent. O pot ser Robert 
fóra  la  mena  d’individu  egoista  que  no  volia 
comprometre’s en res. El cotxe s’enfilà per la rodalia de 
la ciutat. A mesura que passaven els minuts, i per culpa 
d’aquella veu monòtona de la ràdio, Robert va començar 
a  perdre  el  seu  engrescament  inicial,  i  al  seu  cervell, 
idees de plans alternatius  amb altres  nois  l’assaltaven 
d’una manera salvatge.  Isaac va regirar  l’interior  de la 
butxaca buscant qualque cosa per torbar-se i  els seus 
dits van trobar la clau d’una de les moltes cotxeres que 
tenia son pare en règim de llogar; tanmateix, es va sentir 
indignat davant la idea que ell,  amb 18 anys,  haguera 
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d’arriscar-se davant un tio de 32 emancipat i amb treball 
estable.  Però  li  feia  una  por  cerval  l’altra  opció:  ser 
descobert  pel  propietari  del  camp escollit  per  mantenir 
relacions sexuals. 
- Se’m fa tard. Decidim alguna cosa! – Robert pensà que 
aquell to imperatiu era la millor estratègia davant la gent 
que s’ho rumia tot amb excés.
- El problema és que no tenim on anar. – A Isaac, se li  
esquerdà la veu. 
- Això no és un problema, és una excusa. La veritat és 
que... no sé... eres massa jove per a mi. Després no vull 
tenir problemes i històries rares. 
Robert sabia prémer aquell punt feble. A Isaac li atreien 
els homes entre trenta i quaranta anys perquè era un noi 
intel·ligent i molt madur.
Isaac fa tombs per la ciutat perquè és estiu i les aules 
romanen tancades.  Els  pares han decidit  anar-se’n de 
vacances  a  Mallorca  i  després  d’insistir  molt,  ha 
aconseguit quedar-se sol a casa. És el moment que tant 
havia esperat:  tota la casa per a ell.  S’ha aixecat  tard 
perquè anit va estar a la revetlla de les festes d’un poble 
del costat. Comença a sentir-se la calor: el pis és un forn 
per culpa de la seua orientació. Isaac sap que les pitjors 
hores són les que van des de les 3 del migdia fins a les 7 
del vespre. S’ha calat les ulleres de sol i una gorra. Els 
pantalons curts que porta deixen veure un fi borrissol a 
les cames. Seu en un banc del passeig més cèntric de la 
ciutat  i,  entre  les  columnes  fumoses  que  produeix  la 
calor, ha pogut veure un cotxe familiar. L’enze de Robert 
condueix al llarg del tram del passeig on ell s’ha assegut. 
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Han passat dos anys des d’aquella cita a cegues i Robert 
no ha canviat: és un paio que es cuida molt, com tots els 
gais.  Isaac, tanmateix,  ha experimentat un canvi  brusc 
en la seua personalitat. Ja no és aquell xai tímid i ingenu. 
Tota la seua energia s’ha centrat durant aquest temps en 
fer vida social  amb tot  tipus de gent.  Els moments de 
peresa  i  disbauxa  han  estat  possibles  a  expenses  de 
només una víctima: els estudis.  Isaac, de vegades, se 
sent temptat davant els paranys que li posen els pares 
perquè deixe la vida de bergant que porta.  La majoria 
dels familiars l’han pressionat perquè se’n vaja a viure 
una temporada amb ells després que sa mare els haja 
convençut  de  la  seua  dissipació.  La  proposta  més 
temptadora per trencar amb la seua vida actual ha estat 
anar a viure amb sa tia Dolors, que viu a Bilbao, en un 
barri residencial de gent amb molt de duros. El seu cosí 
Aitor, que té la seua edat, li ha enviat diferents correus 
electrònics prometent-li bones dosis de festa, noies i nits 
en vetlla. Isaac amenaça sovint els col·legues amb allò 
que  se’n  va  a  Bilbao,  tanmateix  ningú  se’l  pren 
seriosament llevat de sa mare que no perd l’esperança. 
Aitor  és  jugador  de  pilota  basca:  físicament  està 
fantàstic. 
El canut fa surar la seua ment en un estat gairebé de 
clarividència:  “ha  arribat  l’hora  de  fer-li  alguna  mala 
passada a Robert” No ha pogut oblidar els insults que li 
va dedicar son germà quan els va enxampar a la cotxera 
en plena disbauxa sexual. Robert es va escapolir com un 
covard amb la cua entre cames. Ara el paio ha aturat el 
cotxe davant de l’entrada principal de l’hospital, a uns 10 
metres des d’on està ell. La porta principal de l’hospital 
comarcal  és  un  lloc  clàssic  on  es  citen  els  gais  que 
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busquen rotllos esporàdics. Robert deu haver-se cansat 
de fer contactes al  xat i  ara busca aventures d’alt  risc 
amb  adolescents  que  cobren  per  poder  comprar-se 
droga. Isaac, per distreure’s, repassa l’agenda del mòbil. 
Té apuntats un bon grapat de números que se li fa difícil 
esbrinar com han anat a parar allí. Compta mentalment 
el  nombre de mòbils  que té  gravats:  un  total  de  tres-
cents. És una xifra esfereïdora i un bon botó de mostra 
del que fa Isaac amb les relacions. Decideix enviar un 
missatge a Romeu, un paio molt interessant de qui pot 
traure  diners  per  a  comprar  roba,  i  a  més  a  més, 
prendre-li  prestats  alguns  discs  compactes  de  bona 
música. Romeu es dedica professionalment a la música. 
A banda de ser professor de conservatori, fa concerts per 
arreu  del  món:  té  molts  diners.  Isaac  intenta  no 
aclaparar-lo però Romeu sempre acudeix a ell  com un 
gosset  faldiller.  No  s’explica  ben  bé  què  fa  un  home 
madur amb la vida solucionada al darrere d’un marrec 
estúpid  com  ell.  Romeu  és  insaciable  amb  el  sexe: 
sembla que mai estiga sadoll. Va fer mans i mànigues 
perquè  el  contractaren  com a  conserge  a  l’Escola  de 
Música d’un barri de la ciutat. Però la seua sort va durar 
poc: un col·lega de feina de Romeu va assabentar els 
sindicats de la seua col·locació il·legal. Isaac va gaudir a 
balquena,  mentre  va  durar,  de  la  seua feina.  La  seua 
oficina, si a això se li  podia dir oficina, era molt maca: 
tenia  un  taulell  de  fusta  polida  de color  caoba  com a 
centre  d’operacions.  Per  alguna  mena  de  complex 
d’inferioritat no es veu en cor d’explicar a la gent per què 
l’han  fotut  fóra  de  la  feina.  Romeu  i  sa  mare  sovint 
l’animen  perquè  es  prepare  unes  oposicions  per  a 
conserge en una administració  local.  Romeu i  la mare 
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d’Isaac sovint es telefonen, i per alguna mena de fatalitat 
s’avenen  molt  bé.  Ara  fa  temps  que  no  s’han  parlat 
perquè la mare està molt absorbida amb la feina i Romeu 
va estar força temps a l’estranger fent una estada com a 
professor  al  conservatori  de  Cracòvia  des  d’on  li  va 
enviar  una fotografia  de  Vladimir,  un violinista  polonès 
força ben templat. Ja no han tornat a parlar de Vladimir 
que  va  venir  uns  dies  a  conèixer  Barcelona.  Isaac 
sospita que llur relació va acabar com el ball de Torrent. 
Romeu no contesta la seua perduda. Estaria bé anar a 
l’apartament  que  té  Romeu  vora  mar  i  engegar  l’aire 
condicionat. Pensa que ha d’aprofitar que no estan els 
pares per convidar-lo a casa a sopar unes pizzes; podria, 
durant  el  sopar,  crear  una  atmosfera  maca  i  postissa 
amb algunes espelmes i una barreta d’encens de patxulí 
de les de la mare.  El  mico de Robert  ha fet  apujar al  
cotxe un macarró d’uns 22 anys. Fa estona que parlen a 
l’interior  del  cotxe  que  està  estacionat  en  una  zona 
restringida per a ús d’ambulàncies i cotxes de personal 
de l’hospital.  Isaac està temptat  de telefonar  la Policia 
Local perquè els faça fora. O millor, la grua!; i sent unes 
cosconelles d’hilaritat a la boca de l’estómac. L’arribada 
d’una ambulància ha fet sortir com un llamp el cotxe de 
Robert de davant l’hospital. Ara aniran a algun rodal de 
les  muntanyes  que  volten  la  comarca.  O  pot  ser  que 
Robert haja canviat de costums i porte els seus rotllos al 
seu  confortable  xalet  en  una  urbanització  de  classe 
mitjana baixa. El so electrònic d’un missatge al mòbil el 
trau de les seues cabòries. “Romeu, segur, des d’algun 
lloc d’Europa dient-li  que no torna fins d’ací tres dies”. 
“Reuneix-te  amb  nosaltres  a  l’aparcament  públic  de 
davant els jutjats. Tenim una proposta que t’interessarà. 
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Robert” 
Isaac ha mirat amb satisfacció el seu rellotge de marca, 
és força prompte i això li dóna molt avantatge a l’hora de 
pensar una ben forta per tal venjar-se de Robert. El fet 
que Robert  vulga muntar-se un trio  amb ell  l’ompli  de 
vanitat  encara  que,  en  el  fons  del  seu  subconscient, 
només hi ha una justificació plausible: alguns homes de 
l’edat de Robert han convertit el sexe en una mena de 
verí que necessiten per mor de no tirar la tovalla.
El ventilador penjat del sostre espanta algunes mosques 
que de manera inexplicable han travessat els minúsculs 
foradets d’un tela mosquitera col·locada a la finestra de 
l’habitació  de  matrimoni  de  Robert.  Isaac  tanca  l’ull 
esquerre amb ràbia mentre apura els segons previs al 
desenllaç. Robert i el seu macarró, Aaron -ha dit que li 
diuen- s’han quedat abaltits després d’haver-se fet una 
ratlla. Isaac se’n penedeix per moments d’haver accedit 
a  fer  un trio.  “Mare de Déu quin mec més brut  i  quin 
fàstic  m’han  fet  els  dos  quan  anaven  a  ejacular.  El 
macarró ha fingit  una excitació d’antologia perquè se li 
veia a la llegua que volia acabar aviat” Isaac ha anat a 
regirar els pantalons de Robert. Amb molta cura els ha 
tret de l’habitació i  ha buscat un bitllet per pagar-se el 
taxi  de  tornada.  Ha  anat  cap  al  jardí  i  al  fons,  ha 
endevinat  els  tres  cassups  d’uralita  on  Robert  té  els 
gossos rothwailer que utilitza per cobrir gosses i vendre 
els cadells. Amb els ingressos extraordinaris de la venda 
de cadells Robert es pot pagar els seus excessos en el 
sexe.  Eixos maleïts  gossos només creuen Robert  si  a 
canvi els dóna algun terròs de sucre. Li van costar en el 
mercat  negre  tota  una  fortuna  i  ara,  eixos  gossos, 
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exerciran de botxins de la seua revenja. 
Isaac ha regirat les cartes de la bústia: ha volgut escoltar 
la conversa de la portera amb el veí del cinquè, un home 
jubilat  que  va  ser  regidor  a  l’Ajuntament.  La  portera, 
mentre passa el fregall com si fóra un llapis per damunt 
les  rajoles  del  rebedor,  li  ha  explicat  l’últim  succés  a 
ciutat.  Que  tres  gossos  rothwailer  van  organitzar  una 
batalla campal al jardí d’una casa i que quan el propietari 
intentava  fugir  per  damunt  de  la  tanca  se  li  tiraren  a 
sobre i l’esquarteraren.
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