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Tenia disset anys, una adolescència fràgil  a les meves 
mans i un futur als meus peus que s’estirava endavant, 
fins molt lluny. 
Em vaig  llevar  un  d’aquells  dimarts  en  els  que  el  dia 
comença amb uns quants  núvols  massa densos,  amb 
formes esfilagarsades, que tapen el sol a mitges. Un dia 
completament neutre,  gris,  d’aquells  que quan surts  al 
carrer,  mires  amunt,  al  cel,  i  et  sents  completament 
indiferent. 
Vaig arribar a tard l’institut. De fet sempre feia tard i de 
fet no era una cosa que m’importés gaire. El cas és que, 
després  de  pujar  setanta-dues  escales,  en  entrar  al 
passadís que correspon al meu curs, vaig mirar endavant 
i  vaig assumir,  un dia més, el  repte d’enfrontar-me als 
necis que encara esperaven el seu professor fora de la 
seva aula, -ja que aquesta restava closa-; i és clar, això 
suposava  un  lleu  esforç  per  part  meva  ja  que  no 
m’interessava haver  de treure les mans de la  butxaca 
havent-me llevat feia trenta minuts. 
La meva aula era la del fons. Vaig començar a avançar 
pel passadís i els quatre idiotes habituals ja m’esperaven 
per  encastar-me  una  plantofada  a  la  nuca  quan  jo 
passés per davant seu i riure’s de la seva genialitat. Però 
jo restava tranquil, no em posaven nerviós; més aviat em 
feien pena, llàstima o a molt agreujar, fàstic.
Tal  com  jo  havia  previst,  pocs  segons  després  de 
començar a travessar l’excitada munió, vaig sentir  una 
cascada  de  cops  provocats  per  una  desena  de  mans 
que, durant un breu període de temps, van voleiar amb 
trajectòries circulars amb destí a la meva nuca o al meu 
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parietal,  sense barrera física existent que aturés aquell 
acte simiesc tant extremadament gratificant. 
Quan vaig haver aconseguit passar per entremig d’aquell 
cúmul  d’animals,  vaig  aturar-me  un  moment,  em  vaig 
girar i,  amb un somriure i  un to de veu agradable, els 
vaig  dir  que  aquell  dia  moririen  tots.  Però  no  van 
reaccionar, simplement van parar de riure. Suposo que 
era comprensible si tenim en compte que els ho repetia 
cada dia, cada vegada que em maltractaven.
Va ser un matí com qualsevol altre. Llarg, avorrit, tediós, 
de  tot  menys  productiu.  Per  no  perdre  el  seny  em 
passava la  major  part  del  temps dibuixant  esvàstiques 
sobre la  meva llibreta.  I  no em mal  interpreteu,  no es 
tracta d’un acte motivat per cap tipus d’ideologia, jo sóc 
un nihilista acabat, ja que no dono gaire importància al 
que ocorre al meu voltant. Ho feia perquè em fascina el 
fet de poder reproduir amb tanta facilitat sobre un paper 
una cosa que en el seu temps va significar tantes coses 
per a uns i tantes altres per a uns altres -el símbol del 
poder i la glòria per a uns i el del mal i l’horror per uns 
altres, concretament-, i que l’ordre de l’univers no s’alteri 
el  més mínim;  crec  que aquest  és  un dels  contrastos 
més  genials  que  conec.  De  fet,  m’apassionaven  els 
símbols, pel seu sentit filosòfic, vull dir, perquè són una 
de les poques coses en aquest món que pot sorgir del 
no-res  i  el  seu  significat  és  completament  arbitrari  i 
indistint per a algú que no els conegui.
Al sortir de classe em vaig trobar una altra colla d’idiotes 
fora de l’institut que m’esperaven per parlar amb mi. Jo, 
adoptant  una  aparença  alegre  i  benhumorada  vaig 
apropar-me a ells abans que ells ho fessin cap a mi, i un 
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d’ells,  un  nen  d’uns  onze  anys  que  acompanyava  als 
altres em va ensenyar una petita navalla de la qual es 
mostrava molt orgullós de posseir i em va dir, amb un to 
massa altiu pel meu gust, que em quedés quiet. Un dels 
joves del grup va fer una passa cap a mi i a cau d’orella 
em va preguntar perquè li havia dit a la seva germana 
que  era  una  puta  repugnant;  jo,  càlidament  li  vaig 
respondre  que  li  ho  havia  dit  perquè  odiava  que  una 
nena de quinze anys anés exhibint per tot arreu el seu 
cos perfectament proporcionat i simètric, refregant-se tot 
el dia als fracassats de la meva classe amb alguna mena 
de fi que acostumava a ser massa auster pels mitjans als 
quals sempre recorria, com per exemple que li donessin 
un  xiclet  o  que  li  deixessin  els  apunts  d’alguna 
assignatura.
Tal va ser el grau de fúria que aquell pobre noi va assolir, 
que vaig pensar que seria un bon moment per matar-lo ja 
que  evidentment  li  hagués  fet  un  favor,  però  em vaig 
abstenir. Era d’esperar que m’agafaria violentament pel 
coll i m’aixecaria mig pam per sobre seu -contant el mig 
que ja em sobrepassava llavors m’aixecaria un pam de 
terra-  i  em  començaria  a  sacsejar  amb  ràbia  i  a 
balbucejar  insults  i  altres  paraules  malsonants.  Vaig 
haver de resignar-me a escoltar sense més remei tot el 
que  escopia,  i  quan  semblava  que  havia  acabat 
d’impartir  la  seva  pobre  retòrica  em  va  deixar  caure 
obrint  la  mà  amb  la  qual  em  subjectava  pel  coll,  i, 
tornant-la a tancar a la vegada que la desplaçava enrere 
va prémer fort el puny i va encastar-lo just enmig de la 
meva barbeta fent girar primer el meu cap, acompanyant 
a aquest el meu tòrax i finalment la resta d’extremitats, 
entrebancant-me seguidament,  amb les  meves  cames. 
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Quin horror.
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