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EL    ALAMO    PARK  
 
Vaig tenir la desgràcia de casar-me jo, William Red, amb Christine 
Roberts i dic això ,amics, perquè pertànyer com a component més 
d’aquella poderosa i corrupta família era una maledicció de la qual 
no em podia alliberar fàcilment. Era cert... Portava una vida 
tranquil.la al luxós barri de El Alamo Park en Florida. Allí, entre 
fastuoses cases i jardins, s’alçava la mansió de Howard Roberts, el 
milionari que control.lava una companyia constructora molt influent 
als Estats Units i a Europa  i a la vegada dirigia diverses agències 
immobiliàries. Per al vell mantenir unida la seva nombrosa família 
era el més important i poc afectava les contínues baralles entre fills, 
germans i cunyats. 
 No em faltava res. Reconec que em podia permetre qualsevol 
capritx, però el preu a pagar era molt alt: trobar-me en mig de 
constants rivalitats i –sobretot- aprendre a escollir el bàndol 
guanyador del moment a temps. 
 Walter, el fill gran, portava ara la companyia i Vincent, el 
germà petit, dues immobiliàries. El veritable senyor d’aquells treballs 
només es passejava per veure com anaven els assumptes 
financers. Finalment Howard em donà la responsabilitat de 
control.lar els comptes de part dels seus negocis a la costa, ja que 
jo no estava preparat per a una vida ociosa. La ferma decisió no 
agradà gaire als fills, els quals em veien com a un perillós rival en el 
futur, la qual cosa em portà sovint fortes discussions i problemes 
entre ells  i jo. 
 El vell tenia també dues filles més, Christine –la meva esposa- 
i Bàrbara, ja vídua. Les murmuracions afirmaven que el seu marit 
morí accidentalment quan en el viatge de lluna de mel, ella i Abner 
visitaven una apartada jungla del riu Amazones. El pobre individu 
relliscà a la vora, va caure a les aigües i les piranyes el devoraren 
en pocs minuts. Uns altres diuen que el gendre i Howard no eren 
bons amics perquè el primer ja va dir les coses clares feia temps. 
 Bàrbara, que per cert no plorà gaire la falta del seu espòs, 
prosseguí amb la seva llibertina vida. De fet, abans de casar-se 
havia tingut molts promesos. Després, vídua, continuà el llistat 
d’homes.  
 Walter estava  casat també, però ignorava completament a la 
pobra Elsa, que posteriorment es convertí en la meva amiga, ja que 
ella -envoltada sempre de soledat- buscava a algún home per 
parlar... només. No, no sigueu malpensats... El fill gran de Howard 
anava sovint pels burdells més cars de Florida i visitava locals de 
Show-girls. Per a ell era la millor manera de fugir de la rutina, del 



pesat treball de la companyia constructora. De vegades gaudia 
pegant a Elsa al saló o a la mateixa habitació entre espantosos crits 
i jo m’havia de convertir en un silenciós testimoni. No podia fer res 
davant de les humiliants escenes perquè acabaria rebent jo part 
dels cops. 

Vincent tenia un enorme iot i els caps de setmana navegava 
amb les seves amigues per les costes. Es comentava que sobre 
coberta es celebraven veritables orgies de sexe mentre també 
deixava abandonada a la seva dona Jenna, però cap infeliç podia 
deixar El Alamo Park. Només ho intentà Abner amb les seves 
horribles conseqüències. Així era la vida dels Roberts i jo, quan em 
vaig adonar, era massa tard i no podia marxar d’allí. Aquella família 
era en sí un altre negoci amb els parents com a socis. 
 Sovint a més a més de portar la comptabilitat del vell, em vaig 
convertir en el seu conductor. Una vegada amb la meva pistola el 
vaig defensar de dos assassins professionals que el volien matar 
perquè la família rival, els Larsen, desitjaven uns terrenys per 
construir ells només. Vaig buidar l’arma davant dels enemics i 
aquest gest de valentia que a mi em feia fàstic, em va permetre 
guanyar la seva confiança. Bàrbara sempre anava dient que Elsa i 
jo érem molt bons amics, la qual cosa em donava pressa en 
desmentir, no per la meva integritat física, sino perquè no fessin mal 
a ella.  
 Una tarda d’estiu, a la coberta del iot, s’apropa l’anciana mare 
i esposa de Howard, la bondadosa Madge, la qual em va veure trist 
i em donà la resposta que m’imaginava. 
 -Jo també vaig cometre la mateixa errada en la meva joventut 
quan vaig conèixer a l’ambiciós i cruel Roberts. 
 

Un dia em cridà Howard. Quan vaig entrar al seu enorme 
despatx em demanà que per uns dies abandonès els comptes de 
les seves agències i que l’acompanyés a Venezuela, on tenia un 
antic amic que en aquells moments patia una dolenta temporada a 
la seva empresa. Així prenia el control de la societat immobiliària els 
seus fills. La seva avioneta particular va enlairar-se al petit aeroport, 
al costat del jardí de la seva mansió i, asseguts dins de l’aparell 
Howard va ser contundent per  deixar-me bocabadat quan calia.. 
 -Et veuen molt sonvint amb Elsa quan en realitat hauries 
d’estar més temps amb Christine –comentà-. Només és un consell. 
Res més. 
 M’estaven cansant les murmuracions de Bàrbara, però no era 
el moment per defensar-me de falses acusacions ja que 
s’entreveien les costes de Maracaibo, i prop del llac torres i pous de 



petroli. Aterràrem al costat d’una luxosa casa i allí ens va rebre el 
gruixut Miguel Vázquez. Al saló de la seva llar, ens va explicar el 
seu problema. 
 -...I el possible governador m’ha dit que quan sigui escollit, 
treuerà a la llum les meves irregularitats –es lamentava l’empresari-. 
Però si em sotmeto a les sves condicions... 
 -I per què estan els amics? -preguntà Howard en to confiat-. 
Deixa’m parlar amb ell. Ja et vaig dir que l’assumpte s’arreglaria 
aviat. 
 Al dia següent ens presentàrem al despatx del futur 
governador i el vell va ser dràstic quan diposità un sobre a la taula 
del rival. Pensava que es tractaven de diners, però després d’obrir-
lo l’enemic empal.ladí. Eren fotografies de la seva filla despullada 
amb uns altres homes al seu apartament. També sortia drogant-se 
amb cocaïna amb unes altres amistats. No era convenient que això 
es sabés durant la propera campanya electoral. Al matí següent 
Vázquez ens va acomiadar molt content al seu aeroport, perquè el 
futur governador l’havia promès que el deixaria tranquil amb el seus 
negocis. 
 A l’avioneta Howard es mostrà satistet de la seva feina.  
 -Veus ara els meus mètodos de treball? –em preguntà- Així 
hem d’actuar. Recorda que els Roberts sempre guanyen. 
  

Durant la nostra absència a Maracaibo, passaren 
desagradables esdeveniments a la mansió dels Roberts. I quan 
arribàrem en la seva avioneta, Howard s’enfadà. Elsa estava a 
l’hospital perquè havia caigut al bany. En realitat a la casa la bona 
de Madge havia vist com ella havia estat apallissada per Walter en 
una de les sovints baralles a l’habitació. El fill gran estava furiós 
perquè havia rebut amenaces d’un inspector d’Hisenda, ja que els 
comptes no coincidien amb el que es desitjava. Em culparen de 
seguida, però després es comprovà que durant aquells dies 
d’irregularitats jo estava acompanyant al vell a Venezuela. 
 -La qüestió es treure’s de damunt a aquest desgraciat que 
s’ha cansat de viure -va concloure Howard. 
 Al matí següent donaren l’alta a Elsa a la clínica i tornà a casa 
plena de cops. Es tancà a la seva habitació dient entre plors que no 
volia parlar amb ningú. Però el vell, Walter i jo ens estiguèrem 
durant hores al despatx mentre intentàvem trobar un solució. Madge 
i Christine tenien cura de la malalta ja que Bárbara no renunciava a 
les seves vacances a California i Vincent estava de viatge amb la 
seva esposa a Europa.  



 L’inspector demostrà ser un home incorruptible, ja que malgrat 
els diners i amenaces de Howard, ell insinuà que pensava arribar 
fins al final per ensorrar el nostre imperi. Jo estava tranquil per una 
part perquè els sospitosos comptes havien estat realitzats feia dos 
anys, quan encara jo no era un component de la família Roberts i la 
resta es van duur a terme en els temps de la meva absència.  
 Per la tarda es presentà l’inspector un altre cop amb uns altres 
expedients sobre cases construïdes sense llicència, però mente el 
vell es mostrava pacient, Walter perdia els nervis entre fortes 
paraules. Sabia que aviat ho tornaria a pagar la pobre Elsa. 
 Per la nit sonà el telèfon de la mansió. Era molt urgent i el 
majordom passà la trucada a l’habitació de Howard. Imagino la cara 
de satisfacció del vell. Transcorregueren dos dies i semblaba 
retornar la calma a les oficines de l’edifici El Alamo on estaven part 
de les nostre agències i la companyia constructora. Per la tarda la 
televisió donà la tràgica notícia, l’inspector encarregat de conflictius 
casos d’Hisenda i la seva família havien mort cremats a la seva 
casa de Miami. Ja veia com Howard arreglava els problemes. 
  

Walter no coneixia el descans en la seva feina ni els caps de 
setmana, mentre que la resta de la família Robers es passava el dia 
banyant-se a la piscina i passejant pels jadins de la mansió. Aquell 
mes l’astut Howard estava a Texas per motius de negocis però uns 
altres deien que tenia una jove i bonica amant. La pobre esposa 
Madge suportava la situació amb resignació. En aquel moment jo 
estava assegut a la vora de aigua, quan vaig observar a Elsa com 
caminava cap als vestidors per canviar-se. S’havia recuperat molt 
aviat de la pallisa del seu marit. 
 -No te la menjis amb la mirada –digué la cruel Bárbara-. Ah! 
Quina desgràcia si ho sabés Christine. Tens bona sort perquè ella 
ha sortit de compres a la ciutat. 
 Callava. Què havia de fer contra la confident del vell? 
Aleshores aquell silenci fou interromput per Walter el qual abandonà 
el seu despatx de la casa i es dirigí cap al jardí precipitadament. 
 -Mentre vosaltres preneu el sol, jo treballo –digué amb uns 
papers a la mà-. Els Larsen ens volen amargar la vida. També 
cobdicien els mateixos terrenys per construir els futurs blocs de 
cases que vol fer el nostre pare abans. Però no el molestarem. Jo 
mateix m’encarregaré de aturar els plans de la família rival. 
 Tremolava en sentir aquelles paraules. No sabia si era pitjor el 
pare o el fill gran. Passaren uns dies i es presentà Thomas, el fill 
dels Larsen. Intentà subornar-me per que els convencés de donar-
lis els terrenys sense problemes, però vaig ordenar que el fessin 



fora del meu despatx. Immediatament vaig trucar a Walter per dir-li 
què havia passat, la qual cosa ja sabia él. La meva secretària era 
una bona confident també per tant no em podia fiar de ningú. 
 Thomas sortí d’un local nocturn, un Show-girls molt conegut 
que hi havia als enfores de Miami, però mai arribà al seu cotxe 
esportiu perquè un reduït grup d’homes el donà una bona pallisa. I 
lògicament al dia següent canvià la situació. Els Larsen ens 
deixaren tranquils mentre Walter somreia de la mateixa manera que 
ho faria Howard. 
 Mentre bevíem un whisky, ho deia. 
 -El meu pare estarà orgullós de mí -comentava-. Ja es veu 
que jo seré el futur hereu de l’imperi Roberts. 
 

Traci era la cosina gran dels Roberts, filla de Nick Roberts, 
germà petit de Howard, un conegut empresari dedicat a l’hosteleria. 
Una destacada cadena de restaurants, hotels i un casino estaven 
amb el seu nom en Nueva Orleans, on vivia. La noia de rossos 
cabells i cara d’adolescent, que anava per a infermera no suportava 
l’esgotador ritme de treball i decidí continuar la tranquil.la vida del 
seu pare. Sempre pel seu anniversari el seu iot atracava al port, i 
s’emportava als seus familiars més propers per a una festa..    
 -Aquest vegada amb motiu dels seus trenta anys prepararà un 
veritable espectacle -es reien Walter i Vincent dos dies abans de la 
seva arribada 
 Jo encara no la conexia.  Christine i ella estaven molt 
distanciades i Bárbara era la primera en apuntar-se a les seves 
celebracions. Alguns deien que només eren orgies de sexe i alcohol 
en les quals participaven amics i amigues de la noia. 
 Al matí el Jeffersson entrà al port i tota la família Roberts 
saludà a Traci quan baixà les escales del petit buc. Dinàrem a la 
casa de Howard i després, una relaxada tarda a la piscina de la 
seva mansió. I per la nit els cosins i jo estàvem convidats al seu iot. 
Els pares no volien anar, la meva esposa i jo tampoc, però Walter 
insistí i cedírem finalment. 
 La sorpresa va ser quan ja hi érem dins del vaixell amb més 
convidats. La noia ordenà que aixequessin l’àncora i zalpàrem 
immediatament fins quedar-nos aturats a uns kilòmetres de la costa. 
Després de molt champagne francés i pastissos salats començà la 
disbauxa, balls, música forta i els primers strip-tease. Christine sortí  
afora perquè havia begut massa i jo la vaig acompanyar per no ser 
un mud testimoni de les vergonyoses escenes com el cas de 
Walter, el qual davant de la seva dona, acaronava a una 
desconeguda. Així eren els Roberts. La meva esposa es quedà 



adormida a una hamaca de popa mentre jo passejava per proa. Em 
feia fàstic allò. Aleshores sortí Elsa també i s’apropà mentre 
recordava que era perillós que ens veiessin junts, però ella no es va 
moure d’allí.  

Elsa plorà al meu hombro... Veia com el seu marit estava amb 
una amiga de Traci. Vaig dir que jo malauradament no podia fer res, 
però en una inesperada abraçada en la solitària proa del iot 
s’escapà un furtiu petò als llavis. M’estava buscant problemes! Tot 
seguit escoltàrem un soroll de passes i vam veure per uns segons a 
Bárbara, la qual havia sortit per seguir a Elsa. Després de 
contemplar l’escena tornà de seguida a la humiliant festa. 
 Elsa s’afegí a l’espectacle per evitar més advesitats mentre jo 
restava pensatiu al mateix lloc. Quan l’alcohol va fer els seus 
efectes, el soroll disminuí fins que tots els convidats quedaren 
adormits a les diferents cabines que s’havien assignat. Christine i jo 
vam dormir malament. La meva esposa no estava acostumada al 
champagne i jo, cansat dels fastigosos espectacles dels Roberts, 
vaig pujar a coberta per observar constant moviment. Siluetes 
d’homes que portaven caixes... ordres… dues llanxes que 
transportaven les esmentades caixes a la costa. Quan volia retornar 
a la meva cabina m’aturà la perillosa Traci amb un pistola. 
 -Què fas amb això? –vaig preguntar amb ironia-. Ens podem 
fer mal. 
 -I tú... Què fas despert ? –prosseguí ella seriosament.  
 -Què aneu a desembarcar a aquestes hores?  Dolços? 
 -Cocaïna i drogues de disseny. Les meves festes en realitat  
són una tapadera per als negocis dels Roberts. 
 -Ja! Howard i el teu pare sorten guanyant més diners.  
 -Exacte! Ara, si no vols que en futur pateixis un greu accident, 
m’oblidaria del que has vist i no recordaria aquesta conversa. 
 Després de pronunciar un “sí” breu, vaig tornar cap a la 
cabina. Al matí següent arribàrem de nou al port i per la nit el 
Jeffersson es dirigí una altra vegada al port de Nueva Orleans.   
 

Dues noies nues es barallaven sobre un ring en una coneguda 
discoteca de Las Vegas. Les esveltes lluitadores no semblaven 
gaire enfadades perquè no es donaven cops, semblaven sensuals 
abraçades. Walter i Vincent reien entre el nombrós públic mentre 
animaven a que continués el fals combat. Però l’estada dels fills 
dels Roberts i la meva en aquella ciutat de vici, joc, sexe i diners no 
era per contemplar un espectacle de catfight. Howard ens havia 
demanat que comprèssim el casino de Herbert Ridder, el qual a 



més a més de perdre diners era un edifici cobdiciat per la família per 
convertir-lo posteriorment en un luxós hotel. 

El senyor del negoci es negava a vendre’l i fins i tot ens 
amenaçà. Amb el nom d’una societat fantasma, portada per 
Vincent, el volien comprar, però el nostre rival s’assabentà de 
seguida perque Walter no se sabia callar a temps, ni amagar els 
nostres secrets plans davant de les prostitutes i lluitadores de 
catfight amb les quals anava al llit sovint aquells dies. 

-Maleïts siguem! –cridava el germà menor-. Si el nostre pare 
ho sap ens matarà. Parles massa davant de dones boniques, 
Walter. Recorda que per a la teva dona és un viatge de negocis. I 
tú, William, no estàs de vacances tampoc. Pensa alguna idea per 
una vegada. 

Jo restava silenciós ja que preferia mantenir-me distanciat del 
proper plan que, com em temia, no trigaria en preparar-se. Així 
transcorregueren uns dies mentre parlavèm sovint per telèfon amb 
el vell, el qual ja volia results ràpids. En aquests casos quan un del 
seus negocis es retardava la seu veu adquiria un to d’amenaça, 
però això poc importava a Walter perque sabia que ell seria l’hereu 
de l’imperi i continuaria veient-se amb aquella lluitadora, en realitat 
una model de revistes eròtiques i de webs d’Internet. 
 Vincent fou més intel.ligent i parlà amb Tony Scarpa, un 
important capo mafioso de Las Vegas. De fet es murmurava que ell 
manava en realitat en aquell lloc i a la nit següent la seva banda 
cremà els locals baixos mentre s’omplia de clients per jugar a les 
cartes o la ruleta. Caos i desesperats crits a continuació. Les portes 
estaven tancades i algun s’havien emportat els extintors. Molt tard 
es presentaren els bombers i, una vegada apagades les flames, els 
severs inspectors al.legaren que aquell establiment no tenia les 
mesures adequades de protecció, es a dir unes sortides 
d’emergència i els extintors a punt, personal de manteniment... 

En escasses hores tancaren el casino o millor dit les ruïnes 
que quedaven de l’edifici. Sortosament no hi hagué ferits a 
l’accident. Però Mr. Ridder restà per unes setmanes a la presó i no 
es va saber exactament què succeí dins de la seva cel.la 
posteriorment. Un funcionari de la presó el descobrí penjat, un altres 
afirmaven que el seu menjar estava enverinat des del primer dia del 
seu ingrés. Jo seguia al marge dels bruts negocis dels Roberts 
mentre Walter i Vincent arreglaven uns papers. Abans d’agafar el 
vol cap a Florida aquell local ja era nostre. 
 A la seva mansió brindàvem amb champagne. 
 -Desgraciat el qui es posi en mig del nostre camí –es reia 
Howard mentre alçava la seva copa-. I tú, Walter, quan vegis unes 



bones mamelles, no parlis tant. A més a més, jo ja he vist a Melanie 
per Internet i no és tan bonica com diuen. Ves amb compte i pren 
exemple del teu cunyat, William, que és més prudent.   
 Jo baixava el cap davant de la meva dona Christine. 
 

Aquell matí la feina s’havia acumul.lat en la meva taula 
inesperadament. Els papers i els comptes no encaixaven perquè 
uns sospitosos números no m’agradaven, per tant no sabia si parlar 
directament amb el vell Howard o consultar-ho amb Walter. Però no 
passà res de les meves dues suggerències. Vincent entrà al meu 
despatx amb molta pressa. 
 -Ràpid –exclamà- Posa’t la jaqueta. Tenim un altre treball del 
meu pare que és més important i urgent. El meu germà i el seu 
xòfer particular ens esperen baix del edifici. No, no em miris així, ja 
veuràs de què es tracta. 
 Aviat la nostra caravana de quatre automòbils sortí de la ciutat 
per dirigir-se a un apartat lloc del camp que s’assemblava a una 
preparada pista d’aterratge. Volia saber què succseïa, però una 
vegada ho vaig fer i Elsa em respongué “Mai preguntis als Roberts. 
T’assabentaras al seu moment.”  

El soroll d’una avioneta em va treure del meus pensaments. 
L’aparell s’aturà a terra i, després de baixar les escales, sortiren un 
grup de quinze noies joves i boniques, d’esveltes cames. Jo 
pensava que arribaria un important home de negocis d’amagat o el 
mateix Howard. Abans de que es tanqués la porta aparagué un 
ancià somrient.  
 -Tracteu-les bé, nens entremeliats-. Es el millor de California. 
 L’avioneta despegà un altre cop mentre el xòfer em deia amb 
certa imprudència que aquell fastigós vell era el pare de Traci, es a 
dir el germà de Howard. 
 Ens repartírem en els quatre cotxes i ens dirigírem de nou cap 
a la costa, a una mansió, situada damunt d’uns altius penya-segats. 
Feia por passejar pel balcó ja que uns metres sota, les onades 
trencaven amb soroll. Allí arribàrem les dones, Walter i  Vincent i jo. 
Immediatament les indicaren on hi era la cuina i les seves 
habitacions. Els germans feien boca per la nit que s’apropava. En 
veure el panorama que es prepava, vaig dir que volia tornar a casa, 
però ells em negaren la sortida. Era tan presoner com les noies.  
 -Et quedaràs aquí –digué Walter entre desagradables rialles-. 
Per una nit lliure, Christine no es preocuparà. 

Com m’imaginava, Walter es dirigí a una habitació amb una 
noia mentre Vincent es tancà amb una altra. No eren estúpids, no, 
cap Roberts era un idiota, havien escollit les més boniques. 



Reconec que s’aproparen dues a mí, entre carícies em proposaren 
diversos jocs i fantasies al llit i vaig respondre amablement que no 
era el moment adequat.  
 Serioses, retornaren a les seves habitacions i jo vaig sortir al 
balcó. No era un bebedor, però donada la delicada situació, vaig 
augmentar la meva dosi habitual de Whisky i, recolzat sobre la 
barana de pedra, contemplava el negre horitzó i la lluna. Aleshores 
la dolça veu d’una noia m’arrencà d’aquell paissatge. 

-El meu nom és Katrina i... 
-Ja he dit que no vull fer res –vaig interrompre jo-. Si us plau, 

no sigueu pesades. No desitjo tenir problemes amb la meva esposa, 
que a aqueste hores ja es pensa on estic. 

-Veig que ets l´home més honrat dels Roberts -prosseguí ella-
. Imaginava que... 

-Es qüestió de dignitat, la qual cosa no coneix aquesta família. 
Me arrisco molt fent aquest comentaris que poden arribar al retorçat 
de Howard. I tú... Per què estàs aquí?   
 -El vell Nick i la seva banda van buscant i seleccionant les 
noies més boniques. Guanyen molts diners en aquests negocis. 
Estem obligades, si ens neguem faran mal als nostres familiars. La 
meitat estan destinades als burdells de luxe de Florida i l’altra meitat 
a la Hot Teen Productions. 
 -Eh? La companyia de pel.lícules... eh….eròtiques? 
 La noia digué un “sí” molt feble i després es posà a plorar al 
meu hombro. La indignació m’ofegava i de vegades havia acaronat 
la idea d’abandonà a aquella corrupta família, però Christine encara 
em retenia. O potser eren les possibles represàlies de Howard ? 
Des de l’exterior se sentien les rialles de Walter i Vincent amb les 
noies. 
 

Thomas, el fill gran dels Larsen, es a dir la família rival en el 
món de la construcció i immobiliàries dels Roberts, es recuperava a 
casa de la pallisa que l’havien donat els amics de Walter. Hi hagué 
testimonis a l’aparcament i presentà una denúncia, la qual prosperà 
i aviat el culpable es veia declarant, però ell estava tranquil davant 
del jutge, dels tribunals i les autoritats en general, perque ja sabia 
que el seu pare havia subornat a personatges influents i, sobretot, 
als components del jurat. 
 El meu treball administratiu es va suspendre per uns dies ja 
que els Roberts estaven amb els papers del jutjat, per tant passava 
els matins i tardes a prendre el sol prop de la piscina als jardins de 
El Alamo Park. En aquell moment Elsa es llançava al aigua. Els 
meus ulls no s’apartaven d’aquella sirena que, segons després, 



emergia. Bárbara tampoc no baixava la guàrdia i m’observava. 
Quan la dona de Walter es dirigí a la dutxa, la germana petita de 
Christine parlà amb amenaçes i comentaris carregats de verí.  
 -Aprofita ara, quan la teva esposa està a París amb la meva 
mare i Walter treballa a les oficines –digué Bárbara amb un maliciós 
somriure. 

Aquesta vegada aconseguí que m’enfadés, Elsa sentí els 
meus furiosos crits i, abans de sopar, parlàrem a la seva habitació 
per explicar-me una història. Si la petita dels Roberts m’amargava 
l’existència, podia treure una bonica anècdota del seu passat. 
D’amagat va tenir relacions amb Bruno, el xòfer particular de 
Howard, i ella es quedà embarassada. Espantada, la noia al.legà 
que anava de vacances a California quan en realitat es dirigia a una 
clínica privada per avortar. El vell, que es reia perquè s’asabentava 
de totes les murmuracions la família, ignorava aquell desagradable 
esdeveniment i també, Walter. 
 El dia següent als jutjats... Després de parlar molt, els 
testimonis no aclariren res perquè la meitat negaren què havien vist 
i la resta desaparegué misteriosament de la ciutat per uns dies. El 
tribunal i el jurat declararen innocent a Walter. Bárbara volia fer-me 
mal definitivament i el mateix dia que celebràvem amb un bon dinar 
la llibertat de l’hereu, volia provocar un malentés, però jo em vaig 
avançar abans de la festa per recordar-li el seu passat. La noia 
empal.lidí i de moment amb aquella història tenia un bon segur per 
seguir viu en aquella jungla d’enveges. 
 

Molts homes i dones eren els enemics dels Roberts, per tant 
si alguna vegada patíem un atemptat, no sabríem en realitat qui 
seria el possible sospitós que s’atreveria a fer-nos mal. Encara 
recordem els titulars dels diaris i la fatídica explosió al majestuós iot 
de Vincent. 
 El germà de Walter continuava veient sovint a una antiga 
amiga de Las Vegas, que va conèixer quan volíem enfonsar a Mr. 
Ridder per la compra del seu casino. Lògicament davant de la seva 
esposa no faria res i quan arribà el cap de setmana digué a la 
família que marxava de passeig per les costes amb el seu vaixell. El 
seu pare va somriure mentre recordava les seves jovenils 
aventures, abans de casar-se amb Madge, per tant no posà 
barreres. 
 Un tripulant destinat al servei semblava que patia un fort 
refredat, per tant no podia anar i va prendre el seu lloc un altre noi. 
El “Franklin” salpà per la nit amb l’arribada d’una misteriosa 
convidada. Aleshores a la matinada va venir la sorpresa. Una forta 



explosió sonà als motors i tot seguit moriren quatre mariners. El 
capità se salvà a temps per avisar a Vincent i a Ronda, els quals 
estaven encara cansats i atordits de la vetllada d’intens amor que 
havien viscut. Les flames assoliren la proa en breus minuts i el 
vaixell començà enfonsar-se lentament mentre amb un bot 
marxaren el capità i la parella de seguida. Foren els únics 
supervivents recollits per les llanxes de la costa.   
 Dies després les autoritats que investigaven el cas afirmaren 
que algún posà dissimuladament uns explossius prop de la sala de 
máquines i sospitàrem de Michael, el mariner que havia caigut 
malalt, però quan la banda de Walter es presentà sobtadament al 
seu domicili, el trobaren mort al seu llit per una sobredosi de 
pastilles i alcohol. Semblava un suïcidi preparat unes hores abans 
de l’explosió. A més a més els altres tripulants l’havien vist 
passejant-se sovint pel la caldera i els motors. Ara era com si 
volessin eliminar a un possible testimoni que lògicament la nit de 
l’atemptat seguia tancat a casa seva. Howard va ser dràstic en la 
seva opinió: 
 -Hi ha algún que ens vol matar –digué mentre bebia el seu 
whisky-. Però el veritable problema es saber qui és davant del llarg 
llistat d’enemics que ens hem buscat. 

El pànic que ens proporcionà l’explosió del iot de Vincent ens 
posà en guàrdia perquè ja vèiem que ens tenien preparats més 
atemptats. Alguns ens buscaven per venjar-se de nosaltres 
defintivament. Al seu despatx el vell no parava de colpejar la taula. 
 -Qui pot ser? –es preguntava-. Els Larsen? No, no tindrien 
prou... 
 
 Per aquells dies la desgràcia va estendre el seu negre mantell 
sobre els Roberts que, per a mi ja era el moment adequat per que 
paguessin les nombroses injustícies que havien comès. Bárbara 
prenia el sol en top-less o nua a la piscina i uns homes van treure 
unas sucoses fotografies des d’un alt arbre que donava als jardins. 
Amb una anònima carta dirigida al vell, el qual n’estava ja fart, deia 
que dipositaren a un lloc determinat una quantiosa suma de dòlars o 
sortirien publicades en una polèmica revista.  
 -No et procupis, pare -digué Walter-. Jo mateix m’encarregaré 
d’aquest assumpte. 
 Encara no sé quins van ser els xantatgistes, però el fill gran es 
dirigí a Las Vegas per entrevistar-se amb Tony Scarpa, el conegut 
dels Roberts. El mafiós, descendent d’una important família italo-
americana arribà a assabentar-se pels seus contactes quins eren 
els que ens volien molestar absurdament i de seguida prengueren 



les adequades mesures. Walter decidí quedar-se a la ciutat del joc 
amb Scarpa fins que s’aclarís el problema.  
   A la setmana següent aparegué una notícia als rotatius. Dos 
fotògrafs d’una revista eròtica havien estat tirotejats i assassinats a 
l’aparcament subterrani del seu edifici. Després quan es presentà la 
policia trobaren la casa saquejada prèviament com si busquessin 
alguna cosa en concret. Trascorregueren unes hores més i en el 
primer vol tornà Walter amb les fotografies, totes les possibles 
còpies i, sobretot, els negatius. 
 Per uns dies Howard respirà tranquil, però encara es 
preguntava qui volia aconseguir la seva perdició ja que els fotògrafs 
només eren uns homes enviats per algún personatge més poderós, 
que coneixia els seus mètodes i que sabia amagar-se a temps. 
 

Un matí, quan ja ningú recordava l’atemptat del iot, Vincent 
em cridà al seu despatx. Vaig entrar per veure damunt de la seva 
taula unes ratlles de cocaïna... Tot seguit les absorví pel nas com 
m’esperava.  
 -Interrompeixes la meva feina per això ? –vaig preguntar-. El 
teu pare vol per la setmana que bé el llistat de totes els obres que 
hem començat a l’estat de Florida. 
 -No et preocupis –digué eufòricament-. Ara vindràs amb mi i et 
distreuràs una mica. Tant ordinador et deixarà atordit. I a més a més 
potser t’agradarà veure una cara coneguda. I molt bonica per cert! 
 Tremolava i, abans de negar-me, ja agafàvem el seu cotxe 
esportiu per sortir de la ciutat. Em feia por anar amb ell i, encara 
més, després de la dosi que s’havia pres, però sortosament la droga 
no afectà l’instint de supervivència del conductor. Fora de la ciutat, 
ens endinsàrem a uns immensos jardins i passejàrem prop d’una 
mansió i dos enormes magatzems. La sorpresa va ser quan vaig 
llegir un rètol amb llums de neó que deia Hot teens productions. Em 
portava a la famosa casa on rodaven o preparaven pel.lícules 
eròtiques! No podia baixar del cotxe en marxa perquè podria fer-me 
mal, però el vaig recordar que Christine s’assabentaria de les 
nostres incursions a perillosos llocs .  
 -Ah! La meva germana és massa bona noia –deia Vincent 
entre riallles-. De ben segur ens ho perdonarà. 
 Entràrem a un estudi silenciosament ja que estaven rodant 
una escena. En aquell moment les càmares enfocaven un llit amb 
un corpulent actor acompanyat d’una formosa dona. Els meus 
nervis augmentaren quan vaig veure que allí estava Katrina, la 
possible actriu que es va donar a conèixer al balcó d’aquell 
apartament costaner. 



 -Talleu! –ordenà el director-. Ha valgut! Uns minuts de 
descans. 
 Durant aquells moments Vincent va desàpareixer amb una 
altre dona entre els passadissos mentre jo vaig parlar amb Katrina, 
la qual s’alegrà molt en veure’m. 

La conversa entre la jove actriu i jo va ser breu, però intensa.  
-Continuo dient que ets l’únic home honrat de la família 

Roberts –respongué ella –Oh! Em sento malament perquè em veus 
així, amb un quimono i preparada per la següent escena. 
 -Jo també estic incòmode, però Vincent insistí –vaig 
prosseguir. 
 -Et trobes aquí perque el teu cunyat té una aventura amb una 
companya meva de treball. William...potser sóc una mica atrevuda... 
un dia m’agradaria quedar amb tú i... 
 -Et recordo que estic casat i, com tú has dit, honrat. A més a 
més… 
 -Què? –interrompí ella enèrgicament-. Marxa d’aquella casa.  
Encara hi ets a temps. Demana la separació, es veu clarament que 
ja no estimes a Christine . 
 -No, no, si us plau no diguis més bestiesses. Jo... 
 Per primer cop a la meva vida aquella deesa del sexe va fer 
trontotllar els fonaments de la meva conciència. Potser era perquè 
la família Roberts no ajudava a mantenir-nos units. En aquell 
moment entraren Vincent amb Lorena, una altiva rossa al fosc 
passadís on parlàvem amistosament. Estaven suats. A un altre 
extrem aparegué el productor, un gruixut i repugnant personatge 
que donà la mà i saludà amablement a Vincent. 
 -M’ha encantat aquesta nova... eh... vull dir les noves actricus 
escollides -continuà com si tractés a les dones com a remat-. Això 
sí, neteja’t el nas, no crec que l’agradi saber al teu pare, amb el seu 
habitual malhumor, que has tornat a la cocaïna. 
 Sortírem dels estudis i ens acomiadàrem a la porta de les 
respectives noies, mentre se sentia la veu del director i un picament 
de mans per reprendre la feina. 
 Al cotxe Vincent es mostrava molt content mente jo restava 
pensatiu per les paraules de Katrina, la qual després em confessà el 
seu veritable nom, Verónica.  
 

Walter mirà el rellotge i digué que per avui la jornada de treball 
havia acabat. Eren prop de les sis de la tarda i quan passàrem pel 
despatx del vell Howard, aquest ordenà amb un  misteriós to de veu 
que nosaltres marxèssim a casa. 



 -Jo vindré després –prosseguí-. Ara ha d’arribar un important 
empresari de la construcció i hem de parlar de negocis. Vull estar 
sol. 
 Els dos fills restaren sorpresos per unos moments ja que entre 
la família no hi havia secrets, però tancàrem la porta de la seva 
oficina. Fins i tot Ivette, la nova secretària, havia sortit una hora 
abans. Abandonàrem el petit gratacels de El Alamo i deixàrem el 
vehicle del vell perquè ell tornés. Curiosament Bruno, el xòfer, 
tampoc no hi era. Agafàrem el cotxe de Vincent i en dirigírem cap a 
la mansió. Dues hores de tensió i s’apropava el moment del sopar. 
Intrigats per la tardança, Walter trucà al telèfon mòbil al seu pare i 
després al número directe de l’oficina, però ningú contestava. 
Trucàrem al porter de l’edifici i digué que l´últim en passar per la 
porta era un home alt i corpulent, amb ulleres fosques.  
 -No estic tranquil! -exclamà Vincent també-. Tornem al seu 
despatx. 
 El nostre cotxer s’aturà davant de la façana i comprovàrem 
que no hi havia llum a la finestra de la planta. Entràrem corrent  pels 
passadissos davant de la sorpresa del porter i a la decena planta on 
treballàven, Walter posà les llums i amb rapidesa irrompírem al 
despatx per trobar-nos al vell assegut a la seva cadira sense sentit, 
amb quatre trets al pit. Immediatament cridàrem a la policia i a una 
ambulància. 
 -Està viu! –digué el metge a la secció d’urgències-. El seu cos 
ha suportat els quatre impactes, però perilla la seva salut amb un 
pulmó perforat. Està greu i… 
 El doctor no acabà la frase perquè l’impulsiu Walter entrà a 
l’habitació tot seguit per veure al seu pare envoltat de màquines. 
 -Prometo que agafarem als assassins que… -deia l’hereu. 
 Però s’ensorrava mentre la resta de la família també es quedà 
abatuda.  
 

Transcorregueren uns dies de tensió i el vell sortí del estat de 
coma i el traslladaren a una habitació. Encara que recuperés la 
consciència, no podia parlar gaire, ni podia ser molestat. La policia 
treballava amb una sola pista: un home amb ulleres fosques, el qual 
fou gravat per les càmeres de seguretat de l’edifici, però 
comprovaren que anava disfressat.  

Una setmana després Howard digué davant de les autoritats i 
davant nostre que en efecte un individu alt el volia proposar juntar 
les dues empreses de construcció per construir uns gegantescs 
blocs de cases i, abans de preguntar a on hi seria i les condicions, 
tot seguit va treure una pistola amb silenciador i disparà. Howard 



assegurava que no l’havia vist mai. La policia portà fotografies de 
coneguts delinqüents i fins i tot experts assassins a sou però el ferit 
no el reconegué entre ells. 

Davant de la lentitud de les autoritats per trobar al criminal, 
Walter i Vincent marxaren a Las Vegas per parlar amb un amic ja 
molt conegut entre nosaltres, em refereixo a Tony Scarpa. Jo em 
quedava per ordre de Walter a la mansió per informar-los 
constantment de l’estat del seu pare i per tenir cura de la resta de la 
família Roberts. 

Sortosament ningú intentà atemptar contra nosaltres. I ens 
anaven rellevant per torns per vigilar al pare, al qual ja l’havien tret 
algunes máquines i podia menjar per ell mateix. Quan em preguntà 
per els seus fills, ja vaig respondre el que m’havien dit ells. 
 -Hi són a Las Vegas- vaig continuar-. Volien entrevistar-se am 
Mr. Scarpa. 
 Aleshores Howard va somriure perquè sabia que el tema 
anava per un bon camí. 
  Els hereus de l’imperi Roberts retornaren de la ciutat del vici i 
del joc amb bones notícies, Tony s’encarregaria de saber amb el 
seus contactes qui era l’assassí i venjaria l’atemptat.   
 -Només cal esperar –digué Vincent-. I aviat els nostres 
enemics comprovaran que no ens podran molestar. Scarpa dedueix 
que no és un professional... 
  

Després d’un mes d’observació i constants proves, el vell es 
recuperà, el metge –amic de la família Roberts feis temps- el donà 
l’alta i abandonà l’hospital. Les càmeres de televisó de tota Florida i 
algunes cadenes de la resta del país retransmeteren en directe la 
seva sortida i com pujava al seu luxós cotxe amb un somriure. Qui 
parlà va ser Walter, el qual entre les seves declaracions repetia que 
aviat agafarien al criminal que havia intentat matar al seu pare. 

-Confio en les lleis i en la justícia del nostre país –va 
concloure davant dels periodistes. 
 El vell passà els primers dies de convalecència als jardins de 
El Alamo Park mentre els seus fills i jo prosseguien els seus 
treballs. La bona de Madge no se separava d’ell ni uns segons, 
després de les frases cruels i maltractaments a la qual sotmetia 
l’empresari quan era jove a la seva esposa. La policia seguí el cas 
però no trovaba cap altre pista per esbrinar qui era l’assasí. 
 Un dia sonà el mòbil de Howard i després de parlar uns 
moments l’home fort de l’imperi Roberts va parlar davant de la 
família amb un cínic somriure. 



 -Dema vindrà en la seva avioneta partircular el noste amic 
Tony amb bones notícies . Es quedarà a la nostra mansió un dies. 
 Al matí següent van rebre entre abraçades al sinistre cap de 
família i el veritable senyor de Las Vegas. I mentre dinaven 
l’americà d’ascendència italiana parlà. 
 -L’atemptat del iot de Vincent i el que disparà contra Howard 
van ser planejades pel mateix assassí. Digueu-me .. No fa temps es 
presentà un inspector d’Hisenda? Us molestà amb les vostres 
comptes i lògicamanent el vau eliminar. Morí cremat dins de la seva 
mansió amb la seva família. Bé... el seu germà fou el que volia 
venjar aquestes injustícies. Va ser el qui et va disparar, però jo ja us 
deia que no el veia com un expert. Ah! Un altre detall... També 
contractà als periodistes que fotografiaren nua a Bárbara. 
 -I ara saps on es? –preguntà Walter amb els punys tancats. 
 -La meva banda el localitzà a un apartament de New York, 
però no aneu allí, perquè ara no el trobareu. Descansa per sempre 
al riu Potomac amb unes sabates de ciment.  

 
Per tal d’oblidar tensions i problemes, Howard proposà passar 

un dies al ranxo Fort West, una enorme casa envoltada de jardis en 
mig del desert de Texas, una luxosa mansió que comprà fa anys al 
governador, influent amistat dels Roberts, i que ara s’havia convertit 
en la seva residència d’estiu. Anava també allí perquè de fet 
s’apropava el bon temps. Però entre alguns components de la 
família es notaven gestos de por al seu rostre com Elsa o fins i tot la 
capritxosa Bárbara. Deien que aquella regió on sabia construït 
aquella casa estava maleïda. Per la meva banda era la primera 
vegada que anava allí. 
 -Bestiesses –deia Howard mentre preparàvem els nostres 
respectius equipatges-. No hi ha cap fantasma al paratge. 
Sencillament el construiren al mitjans del segle XIX sobre un lloc on 
hi hagué una matança entre indis i soldats del Seté de Cavalleria, 
un cas semblant a la batalla de Big Little Horn on morí el general 
Custer. Després els indis veneraren els territoris com sagrats i 
murmuraven que els espectres del seus avantpassats de la guerra 
es passejaven per allí. Fins i tot es convertí en un cementiri de pell 
roges. Anys després, el president Mc Kinley ordenà que es 
construis un monolit per recordar l’heroïca defensa del nostres 
patriotes. I finalment el governador edificà al seu costat l’esmentat 
ranxo, però no penseu en llegendes.       
 Els Roberts no acceptaven una resposta negativa i aviat, amb 
ells, agafàrem la seva avioneta particular per aterrar al cap de dues 
hores a una pista prop de la mansió. Creuàrem el mur després de 



parlar amb el el vell capataç Jenkins. Caminàrem per l’immens jardí 
i a la porta de la casa en va rebre la resta de servei. Howard tenia 
prop de la zona molts caps de ramat, però dedicava poc temps a 
aquesta tasca. Per a ell el que més movia diners era la construcció. 
 Sabia que sentiria por allí. Durant els primers dies no 
aparegué cap fantasma i les nits foren tranquil.les, per tant em vaig 
portar un llibre que contenenia poesies i contes de Poe, el meu 
autor favorit. I pels matins i tardes m’asseia a un banc del jardí per 
llegir i oblidar-me de las corruptes accions dels Roberts. 
 

Al ranxo Fort West vaig tenir un problema més greu. El vell 
havia marxat corrent a Miami a la seva avioneta particular per un 
assumpte urgent amb una immobiliària i es absentà durant unes 
hores. Crec que es tractava d’una tema de signatures i havien de 
començar les obres aviat. Per la meva banda prosseguien les 
meves vacances i amb el llibre de Poe em vaig asseure al costat del 
monolit que posava “Al Tinent Hogarth i el seu exèrcit que 
valentment moriren...” Em vaig quedar dubtant: “Si exterminar indis 
que ja ocupaven aquells territoris abans de la seva arribada era un 
acte d’heroïsme...” pensava jo amb ironia. Aleshores vaig sentir un 
suau soroll de passes. En girar-me, vaig veure que era Elsa. 
Immediatament la vaig recordar que era molt perillós que ens 
trobessin junts i sols al jardí, però ella no em va fer cas i interrompí 
les meves paraules al.legant que també llegia molt a Poe quan era 
petita. 
 -La poesia que més m’agrada és Annabel Lee i el conte Ligeia 
-digué la dona de Walter. 
 I tot seguit em va fer un petó als llavis. Volia marxar però no 
podia. Jo no sabia com reaccionar en realitat davant del seu 
inesperat gest.... En aquells instants es moveren els matolls i 
aparagué Walter amb els ulls de foc. I començà un allau de cops de 
puny que jo, lógicament com em sentia culpable d’aquella situació, 
no vaig aturar, ni respondre.  
 -M’ho havien dit –repetia ell mentre colpejava el meu dolorit 
cos- però necessitava proves..  
 Elsa cridà i vingueren Bárbara, Christine i una minyona per 
separar-nos. No cal tenir gaire imaginació per explicar perquè el 
meu cunyat em donava aquella pallissa. La meva esposa es tancà 
en una habitació privada mentre l’esmentada minyona em curava 
les ferides i Walter va reprenia la seva ració de repartir cops amb la 
seva dona al mateix saló entre forts crits i amenaces. Vincent 
s’espantà per primera vegada perquè mai havia vist semblant 
situació, ni havia vist tan embogit al seu germà. Decidí trucar 



immediatament a Howard a Miami. El vell ja havia signat el 
contracte però es quedava unes hores per veure en la intimitat a la 
seva secretària particular, Ivette. En assabentar-se del problema, 
agafà l’avioneta i es traslladà al ranxo amb rapidessa.  

Jo restava al sofà am una bossa de gel a la galta dreta perquè 
baixés la inflamació. Walter era un consumat lluitador. Aleshores 
Howard entrà al saló com un fred vent del nord i reuní a la família 
per parlar. Elsa i jo vam rebre unes fortes paraules i jo, avergonyit, 
vaig respondre que marxaria d’allí, però el vell ja veia que en realitat 
divorciar-me de la seva filla i refer la meva vida era el meu projecte i 
cridà que estaria amb la meva dona per sembre. Walter em mirava 
seriosament i sabia que aviat prendria venjança en contra meva. 
 Quedaven pocs dies per abandonar Fort West i tornar a El 
Alamo Park i jo, sol i encara dolorit, passejava per la nit als jardins 
del ranxo. Aleshores un misteriós resplendor aparegué entre els 
matolls i la fantasmagòrica figura d’un indi que s’apropava em deixà 
paralitzat de por. 
 -No has de tenir pànic de Cavall Negre -rostre pàl.lid –digué  
l’espectre. Ja veiem com reaccionen els que són poderosos. Però 
no t’has de preocupar perquè aviat ells també cauràn. Escolta la 
meva advertència No vagis amb ells per qüestió de negocis ja que 
patiran una terrible desgràcia. 
 Quan vaig preguntar què era, el fantasma de l’indi asssasinat 
durant aquella antiga batalla desaparegué entre els arbres i el 
resplendor que sortia del seu cos també. 
 No entenia res, però reconec que vaig anar a la meva 
habitació per descansar, ja que l’horrible visió no em deixava 
dormir. Sempre recordaria les seves paraules com una fosca 
premonició. Christine restava en una altra sala per reposar.  
 En retornar a Miami, començaren el malentessos. Howard 
s’havia de trobar amb un jove i ric constructor i per això, per tal de 
donar la imatge d’una família fortament unida, sense baralles, ens 
tróbàrem al Teatre Metropolitan de New York. El rival va venir amb 
la seva formosa esposa que havia estat finalista al concurs de Miss 
Miami feia un parell d’anys. Quan acabà el primer acte de l’òpera La 
Valquiria de Wagner el públic s’aixecà de les butaques i de les 
llotges per relaxar-se una mica. Christine marxà amb Bárbara i jo, 
sol i ignorat per la gent, em vaig dirigir al carrer per caminar una 
estona per tornar després al Teatre.   

Quan les fanfàrries anunciaven el començament del segon 
acte, la gent es va asseure, per veure La Valquíria. Aleshores quan 
caminava tranquil.lament pel passadíss, vaig escoltar uns gemecs 
de plaer. La cortina d’aquella llotja no estava gaire corrida i vaig 



veure per uns segons com Walter prenia venjança al seu mètode. 
Estava abraçant i petonejant al Myriam, la dona de l’empresari que 
abans havia parlat amb Howard. 
 Com comprendreu, no tenia desitjos de rebre més cops i em 
vaig dirigir a la meva butaca, reservada per a la família Roberts. 
Després aparegué Walter una mica suat i amb roba desordenada. 
Iniciaven les dramàtiques notes del segon acte de l’òpera mentre la 
desgraciada Elsa comprovava que el seu marit havia trobat una 
altra amant. 
 La mateixa nit quan acabà la representació, la nostra avioneta 
ens portà a El Alamo Park mentre Walter es quedava a New York 
per qüestió de negocis. Al matí següent un desagradable espectacle 
ens despertà. La minyona descobrí el cadáver d’Elsa penjat de la 
seva habitació. Quan el metge era cridat, la resta retirarà el cos, 
però res es podia fer per ella. Entre les seves mans hi havia un 
paper. Howad el llegí i el llancà al foc ràpidament. Quan els 
presents marxaren de la sala, jo em vaig apropar a les restes que 
encara no s’havien cremat i vaig llegir unes poques paraules, però 
eren molt convincents. Deia “...em suïcidaré... cansament de la vida 
i corrupció dels Roberts... Walter i la seva nova noia com a amant... 
no suporto més... situació...” 
 Només havia una manera de deixar a aquella família. Mort. 
 Avisat per Howard, va venir Walter en el seu cotxe i, després 
de l’enterrament, fingí que es trovaba destrossat. Per la tarda va 
prendre un vol per tornar a New York. Allò em feia fàstic. 
 Amb el nou empresari preparaven aviat els plans de 
construcció d’un complex d’hotels i blocs d’edificis per la costa de 
Florida. Només faltaven unes signatures per unes llicències. A més 
a més la relació afectiva de la seva dona amb Walter anava per bon 
camí. La darrera reunió es celebraria l’11 de setembre a una de les 
oficines de les Torres Bessones per aclarir uns punts sense gaire 
importància dels convenients documents per començar les obres 
aviat. 
  Em digueren que anés amb ells, però vaig recordar la 
predicció de l’espectre indi al ranxo i vaig al.legar que no volia ser 
soci de l’esmentat negoci aquesta vegada. Howard s’estranyà 
davant la meva actitud. El dia 10 la seva avioneta particular 
s’enlairava per aterrar a New York, mentre jo em quedava a les 
oficines de El Alamo Park per continuar amb la comptabilitat de la 
Constructora. 
 De sobte prop de les nou del matí se sentiren passes i veus 
als passadissos i vaig sortir de meu despaxt per veure què succeïa. 



 -Diuen que dos avions de passatgers s’han estavellat als 
gratacells on es reunien Howard i els socis en aquell moment -
repetia Ivette molt nerviosa. 
 Sí, els Roberts es trobaven a dalt i no podien fugir a temps. 
Després el caos, l’ensorrament dels edificis, dolor, desolació... Entre 
les víctimes estaven els homes més ambiciosos de Florida. 
 Dies de dol als Estats Units. Transcorregut mig any, Christine i 
jo vam fer una sepació amistosa i per fi em vaig allunyar de El 
Alamo Park que dolents records em portava. La meva ex esposa i 
Bárbara serien les dones més riques com a futurs hereves. Per la 
meva banda aniria a buscar a Verónica, l’actriu de pel.lícules 
eròtiques, i, després de convecer-la perquè deixi aquesta vida de 
rodatges, refaríem la nostra vida afectiva. A la Companyia Hot 
Teens Productions em donaren la seva adreça, però al seu 
apartament m’esperava una mala notícia. Una amiga, amb la qual 
compartia pis, m’explicà que ella havia mort feia pocs dies d’una 
sobredosi de droga. 
 Abatut de nou, em vaig allotjar a un hotel per uns dies i vaig 
acaronar la idea de viatjar a Europa. El Vell Món m’ajudaria a 
oblidar la mentalitat nordamericana. Això sí... aniria en vaixell ja que 
ara hi ha pànic entre la gent quan agafen qualsevol vol. 
 
    Francesc Xavier Parera Gutiérrrez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


