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- Un cafè, si us plau. 

Estava assegut en una petita terrassa.  Un bar d’aquells 
típics  familiars,  petits.  Va  sortir  una  senyora  d’uns 
cinquanta anys a prendre’m nota. Era alta i corpulenta. 
Portava  un  davantal  blanc  amb  algunes  taques  d’oli 
incrustades en ell. Es va apropar a mi amb un somriure 
que li embolicava els llavis. Era molt simpàtica i educada. 
Quan marxà o va fer com flotant en l’aire. 

Va aparèixer al cap d’un moment amb un plat coronat per 
una petita tassa de cafè. Sortia una serp de fum que, al 
xocar amb l’aire fred de l’exterior del  local,  creava una 
barrera de boira que es difuminava i  desapareixia molt 
ràpidament. Es va apropar a mi i va reposar la tassa sobre 
la  taula  metàl·lica.  Una  d’aquelles  típiques  taules  de 
terrassa que mai es mantenen estables i es mouen d’una 
banda cap a l’altra. Ella va tornar cap a dins. 

Li vaig donar un glop al petit recipient. Un impressionant 
calor em va envair per dins. Aquell  ardor va baixar pel 
l’esòfag fins a impactar amb la boca del meu estómac. Em 
va  anar  bé  prendre’m quelcom tant  calent  en  aquelles 
condicions. 

Era ple mes de febrer.  El  carrer  no estava molt  ple de 
gent.  Era un matí  fred,  com o solen ser tots  en aquest 
mes.  Els  arbres  de  la  zona  no  vestien  ninguna  fulla, 
s’havien  despullat  de  totes  elles  feia  ja  uns  mesos.  El 
carrer gris, amb tan sols un o dos aparadors sense clients, 
contrastava amb el parc, verd i ben cuidat. 

La gespa estava minuciosament tallat,  a  ras de sòl.  Els 
arbustos  estaven  perfectament  podats,  era  casi 
impossible trobar alguna cosa mal feta en aquell parc. Els 
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jardiners  que  s’havien  encarregat  d’arreglar-lo  eren 
autèntics mestres en aquell art. 

Ella. Què us puc explicar d’ella? Estava allí, quasi sense 
voler. Era preciosa. Cada matí anava a aquell bar només 
per a poder-la veure. Valia la pena passar fred, era igual. 
Tot per a tenir-la allí, només per a mi. Tot i que estigués a 
més de cinquanta metres podia percebre el seu olor, el 
seu alè. Estava plena de vida, era tan... tan especial per a 
mi. No podia resistir. M’era impossible apartar la meva 
mirada  de  la  seva  presència.  No  podia  remeiar-ho,  ni 
tampoc volia. 

Era baixeta i graciosa. Cara rodona i pàl·lida. Els pòmuls 
rosats. Nasset petitó i uns ulls grans i blaus. Em tornava 
boig. Tenia la boca petita. Sempre dibuixava en ella un 
somriure pur i sincer. Un gest seu m’allargava la vida. El 
cabell el lluïa com un dia assolellat en aquella època de 
l’any.  El  portava  tallat  per  les  espatlles  i  una  mica 
ondulat. Vestia del color de la puresa amb unes diminutes 
sabates quasi de joguina. Tenia molta picardia en el seu 
rostre, molta saviesa, quasi estrany per a la seva edat. Se 
la  veia  feliç,  i  jo  no  volia  interposar-me  en  aquella 
felicitat,  per  a  res  volia  turmentar  la  seva vida  amb la 
meva presència. Em sentia buit. No em sentia complert 
sense poder-me apropar a ella i abraçar-la. Només volia 
que  em  convidés  a  un  càlid  somriure  que  em  tragués 
aquell fred que se’m clavava a la medul·la. Només això, 
res mes. Tant costava que em regalés una mirada? 

Estava amb més amics i amigues. Cada matí a la mateixa 
hora es reunien tots  allí.  Jugaven com si  no existís  res 
mes per a ells en el món. Era el normal per a uns nens de 
tan sols cinc anys. 
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La seva mare estava asseguda en un banc no molt lluny 
d’ella. Estava amb altres dones que també havien portat 
els  seus  fills  al  parc.  Es  passaven  gran  part  del  matí 
parlant entre elles. Crec que els fills eren l’excusa per a 
poder  anar  a  passar  una estona amb les  demés  allí.  A 
vegades em posava nerviós el poc cas que li  feien a les 
seves criatures. Al costat del parc hi havia un carrer per al 
qual  circulaven  cotxes  a  gran  velocitat.  No  m’agradava 
que s’apropessin tant a la carretera, però no podia fer res 
per a impedir-ho. No era sa mare, ni tampoc tenia cap 
dret a dir-li res a la nineta dels meus ulls. 

Coneixia  a  la  mare  a  la  perfecció.  I  sabia  que  mai 
arribaria a estimar-la com ho arribava a fer jo. La volia 
més que a la meva pròpia vida. Hauria mort per ella, però 
el jutge no ho va veure així. 

Em sentia traït.

Mai  li  vaig  fer  res  dolent.  Sempre la  vaig  estimar amb 
bogeria. I, tot i així, me la van arravatar dels meus braços 
quan ella tenia tres anys. A això li diuen justícia? Dons, a 
la merda la justícia! No tenien cap dret ni ells ni ningú a 
arrancar-me una part de mi, una coseta que es trobava 
tan clavada al meu cor. No volia que desaparegués mai. 
Però ja es sap, la mare és la mare, i només hi ha una. 

Em vaig anar bevent el cafè. 

Vaig mirar el rellotge i anunciava les dotze i quart. Vaig 
cridar a aquella senyora tan tendre i amb cara d’àvia de 
conte  de  fades  que  treballava  en  aquell  bar.  Li  vaig 
demanar  un  altre  cafè  i  vaig  seguir  presenciant  la 
pel·lícula,  la  pel·lícula  de la  vida de l’Andrea,  d’aquella 
nena múrria i innocent, de la meva nena. 
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Es van posar tots a jugar a l’amagatall. Un dels nens es va 
apropar a l’arbre que s’enlairava al ben mig del parc. Tots 
els  demés  van  començar  a  córrer  sense  saber  quina 
direcció havien d’agafar. Mentre reien, les seves mirades 
buscaven  un  lloc  on  ser  invisibles  per  una  estona. 
L’Andrea va anar cap a un cotxer proper a la carretera. Es 
va  acotxar  i  va  romandre  allí  en  silenci,  quasi  sense 
respirar. De tant en tant treia el cap per la finestra del 
cotxe per a veure, a través d’aquest, si el seu amic la veia 
o podia anar a salvar-se. 

Mentre ella estava allí,  un senyor la tocà per l’esquena. 
Era  un  home  d’uns  seixanta  anys.  Portava  un  vestit 
impecable  i  duia  a  la  ma  un  maletí  de  pell  marró 
immaculat.  Tenia el  pèl  canós i  lluïa en immens bigoti 
que li cobria el llavi superior. Li va dir alguna cosa a la 
nena. Ella va riure i es va posar darrera d’ell.  Amb pas 
ferm i lent, el senyor es dirigí a un altre cotxe aparcat al 
costat del seu, i amagada darrera d’ell caminava ella. I es 
va  quedar  allí,  en  l’altre  cotxe  quan  el  senyor  de 
l’americana tornà al seu vehicle. 

Era  un home elegant  i  amb classe.  Vaig  deduir  que es 
tractava d’un home de negocis o algun càrrec important. 

Va traure la clau. Va trigar una mica, dons la tenia en un 
clauer  de  la  butxaca  interior  de  l’americana.  La  ficà  al 
pany de la porta del seu cotxe i la girà. Mirava a l’Andrea 
amb tendresa als ulls. Ella li va tornar la mirada i es va 
portar  el  dit  als  llavis  per  a  fer-li  entendre  que  no fes 
soroll. Ell va entrar al cotxe. 

Un fort esclat va impactar contra el meu cos. Una llum 
intensa i dolorosa es va apoderar de la plaça i ens va cegar 
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a  tots.  Vaig  caure  enrere  després  de  notar  uns  petits 
objectes xocar contra mi. Vaig tancar els ulls. 

No sé l’estona que vaig romandre allí tombat. Quan em 
vaig aixecar vaig veure el meu cos ple d’un líquid vermell. 
Em sortia sang de totes bandes. Tenia petits forats que 
em van perforar el braç i part del pit. Però quasi no em 
feia  mal.  Em vaig  posar  de  peu  com vaig  poder  i  vaig 
mirar. El cotxe estava en flames i molta gent l’envoltava. 
Vaig córrer com vaig poder per a veure l’Andrea. 

No estava. La meva filla no estava.

Va desaparèixer junt amb el cotxe. La meva nena de cinc 
anys ja no estava allí. No sabia què fer. Tot havia succeït 
molt  ràpid. Ella,  el  senyor, el  somriure,  l’explosió. Vaig 
mirar per a trobar-la per algun lloc. Vaig buscar apartant 
a  qualsevol  que  se’m  posés  per  davant.  Vaig  aixecar 
ferralla, però res. No estava per cap lloc. Vaig mirar a sa 
mare per veure si la tenia en braços després de l’ensurt. 
No. Ella estava en el terra, plorant, histèrica. 

No! No! No!! 

No podia ser, la meva nena no! Vaig seguir buscant. Uns 
homes  em van  intentar  separar  de  la  ferralla.  Els  vaig 
colpejar, no volia marxar d’allí sense la meva filla. 

- Andrea! Fills de puta, la meva filla! On estàs? Andrea, 
vine amb el papi! 

Res. No estava. 

Se l’endugueren. Me la van prendre. Em van matar a mi. 

Això es lluitar per un país? Diuen que en les guerres es 
pateixen pèrdues. Una nena de cinc anys? És necessari? 
No lluiten pel seu país,  ho fan per diners. Ja no tenen 
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honor. Han perdut els seus ideals i només els queda la 
covard posició de l’assassí. 
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