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L’home entrà a la consulta amb un posat completament 
abatut.  El Raül se n’adonà per aquell costum que tenia 
de mirar de tant en tant la porta de reüll mentre llegia 
abstret, però de seguida alçà intuïtivament el cap, perquè 
li  semblà  percebre  alguna  cosa  estranya  surant  en 
l’ambient. I ja fou massa tard per dissimular: havia revellit 
molt,  la seva expressió era ben diferent,  però no tenia 
cap dubte de qui era el client. 
-  Sí...  Ja veig  que m’has reconegut.  No et  pensis,  he 
vingut  arrossegant-me perquè sabia que només tu em 
podries ajudar...
El Mateu. En mil·lèsimes de segons va reviure allò de fa 
tant temps, aquella pallissa brutal que li van pegar entre 
ell i els seus amics, que culminà amb el Mateu trencant-li 
la barra esquerra amb el puny americà. 
Ara en canvi li podia apreciar a la mà un inici d’artritis i  
unes  ulleres  sospitoses  que  li  indicaven  que  no  es 
trobava precisament en la millor forma. Desvià la vista a 
poc a poc, i la dirigí cap a l’orla de l’any 2005, situada a 
uns  dos  metres  i  mig  de  l’espatlla  dreta  del  Mateu, 
emmarcada en plata, amb tot de rostres de feia vint anys 
i  petites  històries  latents  que  gairebé  ja  no  podia 
recordar, exceptuant, és clar, la de l’idil·li  fugaç amb la 
Paula, que el seguia mirant amb aquell somriure irònic 
que encara el  feia trempar,  però ara tot  això li  restava 
molt  lluny,  perquè  en  realitat  no  mirava  l’orla,  sinó  al 
Mateu de feia... trenta cinc anys?
Havia  de  triar-ne  una.  Llavors  no  se  li  acudí  per  què 
havia de ser precisament ella, tan sols era un adolescent 
ofuscat, però ara, li acabava de venir a la memòria que 
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era estiu i que la noia havia alçat un moment el braç. No 
s’havia fixat molt fins llavors en les noies, i per això se li’n 
reien. Havia estat la seva aixella la determinant. Recordà 
de  sobte  la  seva  passió  incondicional  pel  Dalí,  i  que 
havia llegit a la seva Vida secreta que considerava que 
les dones amb les aixelles blaves posseïen una especial 
distinció. Aquella noia tenia l’aixella blava, per això fou 
l’escollida. El Raül volà cap a ella com una bala, i, sense 
pensar-s’ho, d’una estrebada li prengué la bossa i fugí.
Dins de la bossa hi havia el portamonedes, un pintallavis, 
un paquet de kleenex, i uns papers. No va poder-se estar 
de llegir els papers. 
Recorda els cops quan ja  era a terra immòbil,  mentre 
intentava protegir-se. Recorda les botes i el pànic. I els 
trossos de dents a terra.
Quan  dirigeix  un  altre  cop  la  mirada  als  joves  que 
l’observen  des  de  l’orla,  veu  el  Pere,  i  se  l’imagina 
abraçat a la Paula. El Pere, allí immortalitzat, davant seu 
tots  els  dies,  tan  seriós  i  abstret,  amb  aquella  falsa 
innocència, fins ara no s’havia fixat que ell i la Paula eren 
junts a l’orla, l’un al costat de l’altre, tants dies que els 
havia tingut així,  i  havia hagut de venir  aquell  home a 
remoure’l  perquè se n’adonés,  també devia trempar el 
Pere  quan  ella  li  somreia  d’aquella  manera,  i  l’orla,  a 
saber on la tenia penjada, perquè segur que també se 
l’havia  penjat  ben  prop,  ben  visible,  però,  a  fi  de 
comptes,  ara  què  importava  tot  això,  la  Paula  també 
havia  acabat  deixant  el  Pere,  si  no  hagués  vingut  el 
Mateu, ni se’n recordaria d’ells perquè, a més, ella tenia 
l’aixella  rossa.  Quant  temps  feia  que  tenia  penjada 
aquella orla? 
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I torna a veure’s a terra amb les dents trencades, assetjat 
i envoltat de tota la banda mentre el Mateu l’escridassa, 
perquè hi ha tanta tensió, probablement el deu amenaçar 
o insultar i entre els cops li costa distingir, com si se li  
estigués formant una boira molt densa davant dels ulls i 
la boca, tan enganxosa que no pot moure’s, i el Mateu li 
dóna un altre cop, i un altre, i s’aparta, perquè sap que ja 
no els pot notar, i l’últim que veu és el gest que els fa a 
tots  els  altres  perquè  se’n  vagin,  se’n  van,  i  tot 
s’enfosqueix de sobte quan es queda sol.
El  Mateu sembla llegir-li el pensament en el moment en 
què desvia la mirada de l’orla i intenta fixar l’atenció en el 
seu historial mèdic. 
−Ja sé que és tard per explicar-t’ho però, si et serveix 
d’alguna cosa, no fou pel que tu et pensaves...
I  el Raül aparta els ulls de l’ordinador i els clava en els 
del Mateu. Ara ja no té aquella expressió arrogant que 
tant  va  témer  i  admirar  secretament.  Ell,  en  canvi, 
sempre  amb  aquelles  ulleres  de  pasta,  aquella  veu 
tremolosa  i  aquelles  mans  esquifides...  Havia  de  fer 
alguna cosa perquè l’admetessin a la banda, sinó no era 
ningú, era exposat a tot, a tothom, i en el fons tampoc no 
era tant allò que li exigien...  
−No et vam pegar perquè tornessis la bossa ridículament 
a objectes perduts.
El Mateu li aguanta la mirada, mentre parla molt a poc a 
poc, com si mastegués les paraules. Ell en canvi dubta 
entre seguir escoltant tot allò o interrompre’l i despatxar-
lo. Per això cada cop adopta una expressió més rígida. 
−Ni perquè després t’entreguessis com un pringat a la 
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poli... 
No va tornar a veure-la mai més, a la noia de l’aixella 
blava. I  els altres van anar a buscar-lo de seguida, no 
van perdre el temps, però ell ja ho tenia clar què pensava 
fer, i ara li ve el Mateu després de tants anys a demanar-
li ajut, quins collons té el Mateu, que a més sap que ja ha 
llegit el seu historial perquè li tremolen les mans, i sap 
què li espera, i ve a dir-li pringat i a fer-li recordar allà  
assegut, sense botes ni puny americà, ni ningú més de la 
banda, on deuen ser els altres, qualsevol dia se li aniran 
presentant un a un a la consulta, què hauria de fer ara, 
ara que el té davant amb tota la seva motxilla sobre les 
espatlles, i vol que l’ajudi i l’escolti, qui és ara el pringat, 
sort que aquestes parides ja les té superades, perquè ell 
va sentir-se tan sol a l’hospital... 
- Tots ens vam riure de tu quan ho vas fer, però... no va 
ser només per això...
Els  papers de  la  bossa,  mirats  detingudament  eren 
informes mèdics. Llavors no en sabia massa, però pel 
seu contingut no calia pensar molt per deduir-ho.
Aquella noia tenia un tumor al pit. L’informe era d’aquell 
mateix dia. Allò era massa, massa per a ell. No podia. 
Definitivament no podia, era massa, massa pes...
El preu fou la pallissa, i decidir-se després per estudiar 
medicina,  i  després  que  un  dia  es  trobés  amb  què  li 
demanés ajut qui ho va iniciar tot, com si es tanqués un 
cercle...
Mentre li dóna hora per començar les proves, el Raül no 
es pot llevar del cap la darrera justificació del Mateu:
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−Vas haver de ser tan desgraciat, que de totes les que 
haguessis  pogut  fotre,  vas  haver  d’anar  a  fotre 
precisament la meva germana!
−I ara... encara és viva?
−Sí...
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