
O les altres mirades.O les altres mirades.



LaLa  vermellor del cel contrasta amb la llum del dia que no es vol apagar, els  vermellor del cel contrasta amb la llum del dia que no es vol apagar, els  

raigs quasi invisibles que s´esvaeixen lenta i tardanament, en silenci, com una inraigs quasi invisibles que s´esvaeixen lenta i tardanament, en silenci, com una in

solent metàfora, com una rialla maliciosa que perdura en el instant.. i es que  ja solent metàfora, com una rialla maliciosa que perdura en el instant.. i es que  ja 

només quedava mirar enrere  amb la respiració entretallada i molts records a només quedava mirar enrere  amb la respiració entretallada i molts records a 

cada pas;  Bruno no gosa ni tan sols girar els seus ulls enrere. Era impossiblecada pas;  Bruno no gosa ni tan sols girar els seus ulls enrere. Era impossible

expressar aquella tristor immensa i amarga, com una ferida quan cou endiabladaexpressar aquella tristor immensa i amarga, com una ferida quan cou endiablada

ment i no pots sinó cruixir les dents de ràbia per que no et surtin les llàgrimes,ment i no pots sinó cruixir les dents de ràbia per que no et surtin les llàgrimes,
    
aquella tristor en deixar tantes coses inacabades, o mai començades, qui sap, és aquella tristor en deixar tantes coses inacabades, o mai començades, qui sap, és 

una incertesa tot plegat, un gran interrogant dibuixat en el destí que a cada pasuna incertesa tot plegat, un gran interrogant dibuixat en el destí que a cada pas

es torna còmplice de la teva pròpia existència. Els ulls de la mare i la seva miraes torna còmplice de la teva pròpia existència. Els ulls de la mare i la seva mira

da abandonada el feien sentir l´ésser humà més infeliç del món.da abandonada el feien sentir l´ésser humà més infeliç del món.

Potser- més encara l´algaravia  dels germanets que ja lluny de la casa es feiaPotser- més encara l´algaravia  dels germanets que ja lluny de la casa es feia

sentir, com si res, amb la ignorància de la canalla que entela l´evidència .sentir, com si res, amb la ignorància de la canalla que entela l´evidència .

Així en Bruno empren el camí de la lluita per la supervivència,  i alhora la confusió.Així en Bruno empren el camí de la lluita per la supervivència,  i alhora la confusió.

 L´enllaç Lisboa-Madrid té sortida d´aquí a tres quarts d´hora i com sempre amb L´enllaç Lisboa-Madrid té sortida d´aquí a tres quarts d´hora i com sempre amb  

el pas lleuger a tot  arreu, s´afanya en arribar amb la vella maleta entre les mansel pas lleuger a tot  arreu, s´afanya en arribar amb la vella maleta entre les mans

 i un bitllet arrugat a la butxaca. Lluny el dolor arriba l´enyorança, imatges del  i un bitllet arrugat a la butxaca. Lluny el dolor arriba l´enyorança, imatges del 

passat i el futur incert.passat i el futur incert.
                                                                                  
Bruno ha treballat de cambrer, de rentaplats, de fuster, repartint diaris, i fins Bruno ha treballat de cambrer, de rentaplats, de fuster, repartint diaris, i fins 
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i tot ajudant al rector a l´església del poble, un ànima perduda al servei de la i tot ajudant al rector a l´església del poble, un ànima perduda al servei de la 

necessitat que als vint i pocs anys de vida han donat el fruit de la independèn- necessitat que als vint i pocs anys de vida han donat el fruit de la independèn- 

cia i la superació.cia i la superació.

Quan un cop de colze et retorna a la realitat i aquesta va acompanyada d´un Quan un cop de colze et retorna a la realitat i aquesta va acompanyada d´un 

somriure pot ser que s´anomeni Micaela.. tota envoltada d´un mantó rogenc, ambsomriure pot ser que s´anomeni Micaela.. tota envoltada d´un mantó rogenc, amb  

el gest cansat, l´expressió plàcida e ingènua, insinuant serenor i calidesa.el gest cansat, l´expressió plàcida e ingènua, insinuant serenor i calidesa.

Fa estona que hem deixat Lisboa i enrere el passat, Bruno contempla Micaela ambFa estona que hem deixat Lisboa i enrere el passat, Bruno contempla Micaela amb  

curiositat, alguna cosa li recorda a la mare aquella dona, tan feble i esquàlida.curiositat, alguna cosa li recorda a la mare aquella dona, tan feble i esquàlida.

i es pregunta que hi fa allà tota sola, sense ningú que l´acompanyi en el seu destí,i es pregunta que hi fa allà tota sola, sense ningú que l´acompanyi en el seu destí,

els motius que l´empenyen a anar a Madrid.. en realitat qualsevol passatger potels motius que l´empenyen a anar a Madrid.. en realitat qualsevol passatger pot

tornar-se un heroi anònim de sobte, i Micaela ho era, una heroïna silenciosa que tornar-se un heroi anònim de sobte, i Micaela ho era, una heroïna silenciosa que 

desitjava retrobar-se amb la seva filla per iniciar un adéu etern i meravellós.desitjava retrobar-se amb la seva filla per iniciar un adéu etern i meravellós.
                                                                  
La fugida no és mai gratuïta, l´exili comporta dolor, records i sofriment, potser La fugida no és mai gratuïta, l´exili comporta dolor, records i sofriment, potser 

també un estranya complicitat, com la que sent Bruno al costat de la seva com-també un estranya complicitat, com la que sent Bruno al costat de la seva com-

panya de viatge, feble i valenta alhora, anhelant retrobar-se amb una filla  igno-panya de viatge, feble i valenta alhora, anhelant retrobar-se amb una filla  igno-

rant a molts kilòmetres encara. Ningú sap que és malalta, només ella, i ara norant a molts kilòmetres encara. Ningú sap que és malalta, només ella, i ara no

més jo. més jo. 

Còmplices mentre el el paisatge és abrupte i malenconiós..  estranya bellesa Còmplices mentre el el paisatge és abrupte i malenconiós..  estranya bellesa 

singular i rara, quasi com la sinceritat d´aquella heroïna que decideix un dia singular i rara, quasi com la sinceritat d´aquella heroïna que decideix un dia 
  
decideix treure forces i emprendre sola aquest viatge feroç. El nostre prota-decideix treure forces i emprendre sola aquest viatge feroç. El nostre prota-  
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gonista se sent incòmode i desolat, desitja que arribi el vespre i trobar en Toninogonista se sent incòmode i desolat, desitja que arribi el vespre i trobar en Tonino

esperant-lo, aquell involuntari tracte amb Micaela li desperta sentiments oposats.esperant-lo, aquell involuntari tracte amb Micaela li desperta sentiments oposats.   

Tonino i Bruno són amics d´infantesa. Han crescut junts al mateix barri, al Tonino i Bruno són amics d´infantesa. Han crescut junts al mateix barri, al 

mateix carrer, quasi casa amb casa, i les entremaliadures de dos marrecs amb mateix carrer, quasi casa amb casa, i les entremaliadures de dos marrecs amb 

aires de pinxo ja formaven part de la història viva del barri vell de Coruche.aires de pinxo ja formaven part de la història viva del barri vell de Coruche.

L´adolescència els va arrabassar la innocència i les aventures dels dos amics noL´adolescència els va arrabassar la innocència i les aventures dels dos amics no

van passar mai del anecdòtic.. i així retalls de joventut quasi feliç, rebel i sempre van passar mai del anecdòtic.. i així retalls de joventut quasi feliç, rebel i sempre 

amb les mirades en altres horitzons.amb les mirades en altres horitzons.

Vols veure la Sònia?- va preguntar de sobte la Micaela.Vols veure la Sònia?- va preguntar de sobte la Micaela.

Bruno estava atordit i lleugerament adormiscat, però no volia mostrar-se displi-Bruno estava atordit i lleugerament adormiscat, però no volia mostrar-se displi-

cent, així que va intentar demostrar interès pel que la dona li estava dient.cent, així que va intentar demostrar interès pel que la dona li estava dient.

-Porto una fotografia a la bossa, ara et la mostraré, així veuràs  que  bonica -Porto una fotografia a la bossa, ara et la mostraré, així veuràs  que  bonica 

és- va afegir.és- va afegir.

-Ven pastissos, saps? N´estic molt orgullosa d´ella- presumia la Micaela.-Ven pastissos, saps? N´estic molt orgullosa d´ella- presumia la Micaela.

Amb el crepuscle va arribar la foscor de la nit i la inversemblança d´aquellAmb el crepuscle va arribar la foscor de la nit i la inversemblança d´aquell

rostre perfecte.rostre perfecte.

Madrid és l´adéu i la benvinguda alhora  i Bruno es pregunta si tornarà algunMadrid és l´adéu i la benvinguda alhora  i Bruno es pregunta si tornarà algun

dia  a veure aquell somriure trist, si haurà una altre oportunitat en les seves vidia  a veure aquell somriure trist, si haurà una altre oportunitat en les seves vi

des de tornar a conversar.         des de tornar a conversar.         
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Ja és tard i les forces flaquegen, la ciutat espectacular i ferotge als peus deJa és tard i les forces flaquegen, la ciutat espectacular i ferotge als peus de

qualsevol, intimida i sedueix, engoleix al feble, al perdedor, al solitari.. i entrequalsevol, intimida i sedueix, engoleix al feble, al perdedor, al solitari.. i entre

la jungla, Tonino i Bruno caminen pausadament sobre l´asfalt moll i lluent.la jungla, Tonino i Bruno caminen pausadament sobre l´asfalt moll i lluent.

Micaela ja quasi ha desaparegut en la llunyania. Només es divisa el seu mantó ro-Micaela ja quasi ha desaparegut en la llunyania. Només es divisa el seu mantó ro-

genc i la seva figura es dissipa poc a poc. Bruno la contempla amb tristesa i un pregenc i la seva figura es dissipa poc a poc. Bruno la contempla amb tristesa i un pre

sentiment li diu que la tornarà a veure, o a parlar amb ella.. qui sap. sentiment li diu que la tornarà a veure, o a parlar amb ella.. qui sap. 

En les seves mans, Bruno observa  un tros de paper amb algunes paraules escritesEn les seves mans, Bruno observa  un tros de paper amb algunes paraules escrites  

que el sorprenen, però l´amaga a la butxaca de la caçadora somrient.. “Deu serque el sorprenen, però l´amaga a la butxaca de la caçadora somrient.. “Deu ser

alguna intranscendència que pot esperar”- pensa en Bruno.alguna intranscendència que pot esperar”- pensa en Bruno.

El buscavides no s'en penedeix de ser-ho, ho assumeix, ho reivindica, s´enorgu-El buscavides no s'en penedeix de ser-ho, ho assumeix, ho reivindica, s´enorgu-

lleix de la seva condició nòmada i fugissera, s´escapa hàbilment de la rutina te-lleix de la seva condició nòmada i fugissera, s´escapa hàbilment de la rutina te-

diosa.. i lluny la mare i els germanets, lluny breus esbossos d´una vida intensa, todiosa.. i lluny la mare i els germanets, lluny breus esbossos d´una vida intensa, to

tes les arrels arrabassades en un autocar destarotat rumb al desconegut.tes les arrels arrabassades en un autocar destarotat rumb al desconegut.

Micaela aniria en busca de la filla perduda en el temps, i Bruno perseguint una feiMicaela aniria en busca de la filla perduda en el temps, i Bruno perseguint una fei

na ocasional, mal pagada i denigrant.. però que més dóna.. en el joc de la supervi-na ocasional, mal pagada i denigrant.. però que més dóna.. en el joc de la supervi-

vència tot s´hi val, la ciutat espera éssers anhelants de saviesa mundana i desvència tot s´hi val, la ciutat espera éssers anhelants de saviesa mundana i des

preocupada. preocupada. 

Era molt d´hora i el so del telèfon va sobresaltar en Bruno que quasi no podia Era molt d´hora i el so del telèfon va sobresaltar en Bruno que quasi no podia 

obrir les parpelles sumit en un descans profund, i de mala gana es va arrabassarobrir les parpelles sumit en un descans profund, i de mala gana es va arrabassar

llençols de sobre tantejant a trobar el rellotge damunt la cadira descolorida i coillençols de sobre tantejant a trobar el rellotge damunt la cadira descolorida i coi
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xa.xa.

Va emetre un – hola qui hi ha? – suau i murmurant.Va emetre un – hola qui hi ha? – suau i murmurant.

Algú va trobar un número de telèfon fàcilment i sense demora.Algú va trobar un número de telèfon fàcilment i sense demora.

Quan els raigs del sol s´apropaven lentament a la ciutat, la sensació d´incertesaQuan els raigs del sol s´apropaven lentament a la ciutat, la sensació d´incertesa

augmentava per moments.augmentava per moments.

Bruno sentí que no era aquesta la seva missió, no pertanyia a ningú allà, la casuali-Bruno sentí que no era aquesta la seva missió, no pertanyia a ningú allà, la casuali-

tat va fer que dos persones es trobessin en un autocar qualsevol, en un destí qualtat va fer que dos persones es trobessin en un autocar qualsevol, en un destí qual

sevol.. les múltiples teranyines de l´atzar s´havien apropat sinuosament entre sevol.. les múltiples teranyines de l´atzar s´havien apropat sinuosament entre 

ells…ells…

Mirant per la finestra de sobte va recordar algú, la filla de la Micaela estaria Mirant per la finestra de sobte va recordar algú, la filla de la Micaela estaria 

en algun lloc preguntant-se per què la mare no arriba, sense cap resposta en elen algun lloc preguntant-se per què la mare no arriba, sense cap resposta en el

horitzó, i en aquella habitació ombrívola i humida en Bruno essent protagonista horitzó, i en aquella habitació ombrívola i humida en Bruno essent protagonista 

d´una fabula on dues vides anònimes es troben, es miren als ulls i neix una d´una fabula on dues vides anònimes es troben, es miren als ulls i neix una 

sinceritat inusitada i fútil.sinceritat inusitada i fútil.

Bruno no parava de preguntar-se que dimonis feia allà sent interrogat per un ofi-Bruno no parava de preguntar-se que dimonis feia allà sent interrogat per un ofi-

cial de policia malhumorat. Ell no era ningú allà, ni família, ni amic, ni company.. cial de policia malhumorat. Ell no era ningú allà, ni família, ni amic, ni company.. 

desconeixia completament la vida de la Micaela, tan sols que estava malalta i ne-desconeixia completament la vida de la Micaela, tan sols que estava malalta i ne-

cessitava retrobar- se amb la seva filla estimada.cessitava retrobar- se amb la seva filla estimada.

Al final del viatge li vaig oferir la meva ajuda, un telèfon i un fins aviat, poca cosaAl final del viatge li vaig oferir la meva ajuda, un telèfon i un fins aviat, poca cosa

més- va explicar al policia amb sinceritat.més- va explicar al policia amb sinceritat.
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La Micaela va morir abans de l´alba a conseqüència d´una insuficiència cardíaca,La Micaela va morir abans de l´alba a conseqüència d´una insuficiència cardíaca,
                                                                                                    
segons aquell policia, i amb ella també ma morir el somni, ara tot el absurd del no segons aquell policia, i amb ella també ma morir el somni, ara tot el absurd del no 

res i per res.. tot el contrari del seu amic, encara que intenta dissimular-ho.res i per res.. tot el contrari del seu amic, encara que intenta dissimular-ho.

Tonino gesticula massa i eleva el tó de veu; són els signes inequívocs davant laTonino gesticula massa i eleva el tó de veu; són els signes inequívocs davant la

incertesa i el perill, i es que era estrany que Tonino es mostrés nerviós per uincertesa i el perill, i es que era estrany que Tonino es mostrés nerviós per u

na qüestió que no anava amb ell.na qüestió que no anava amb ell.

Gairebé no han tingut ocasió de conversar, tot ha anat molt de pressa i estan canGairebé no han tingut ocasió de conversar, tot ha anat molt de pressa i estan can

sats, però ja al apartament Tonino encara té ànsies  de explicar-li alguna cosa quesats, però ja al apartament Tonino encara té ànsies  de explicar-li alguna cosa que

el fa somriure, aliè a la policia, aliè a la transcendència, és inevitable obrir el cor el fa somriure, aliè a la policia, aliè a la transcendència, és inevitable obrir el cor 

al seu amic, malgrat les circumstal seu amic, malgrat les circumstàncies.àncies.

Per uns instants Bruno recorda les últimes quaranta vuit hores. Recorda la mare, Per uns instants Bruno recorda les últimes quaranta vuit hores. Recorda la mare, 

els  germanets, el seu carrer, les seves aventures a Coruche, i el viatge a Madrid,els  germanets, el seu carrer, les seves aventures a Coruche, i el viatge a Madrid,   

el fugaç record de la Micaela i un extasiat Tonino que es mossega les ungles comel fugaç record de la Micaela i un extasiat Tonino que es mossega les ungles com

una criatura ingènua i nerviosa.una criatura ingènua i nerviosa.

Bruno va haver d´anar a comisaria a l´endemà, a recollir unes poques pertinen-Bruno va haver d´anar a comisaria a l´endemà, a recollir unes poques pertinen-

ces de la Micaela, tot molt depriment.. n´estava lleugerament agobiat de ser ellces de la Micaela, tot molt depriment.. n´estava lleugerament agobiat de ser ell

el protagonista d´aquesta història impossible.el protagonista d´aquesta història impossible.

Una multitud transitava en aquelles hores per la Gran Via, i des de un racó, BrunoUna multitud transitava en aquelles hores per la Gran Via, i des de un racó, Bruno

observa impassible la marea humana, aglomeracions, tràfic per arreu, criaturesobserva impassible la marea humana, aglomeracions, tràfic per arreu, criatures
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del braç de les mares a les obligacions prdel braç de les mares a les obligacions pròpies de la tendre infantesa.. quin abisòpies de la tendre infantesa.. quin abis
                                                                                                                
me del seu poblet. són els fantasmes de l´exili que van apareixent de mica en mime del seu poblet. són els fantasmes de l´exili que van apareixent de mica en mi
                                                                                                        
ca i sense avisar.. pessiguen l´ànima a l´espera de reacció, i l´enyorança  atis-ca i sense avisar.. pessiguen l´ànima a l´espera de reacció, i l´enyorança  atis-

ba tímidament.ba tímidament.

Feia mig hora que esperava a Tonino i la seva amiga.Feia mig hora que esperava a Tonino i la seva amiga.

L´havia conegut en una pastisseria on ella es guanya la vida, ven xocolatines, pas-L´havia conegut en una pastisseria on ella es guanya la vida, ven xocolatines, pas-

tissets i segons Tonino, serveixen el millor brioche de la ciutat.tissets i segons Tonino, serveixen el millor brioche de la ciutat.

S´havien conegut per un amic compatriota comú i des de S´havien conegut per un amic compatriota comú i des de llavors passegen tardes llavors passegen tardes 

i matinades al clarobscur de la lluna, aliens a la civilització.. abandonant-se en el i matinades al clarobscur de la lluna, aliens a la civilització.. abandonant-se en el 

descampat de l´enamorament.descampat de l´enamorament.

-Bona tarda, amic meu- va interrompre Tonino els pensaments d´en Bruno.-Bona tarda, amic meu- va interrompre Tonino els pensaments d´en Bruno.

Suposo-continuà- que vols conèixer la Sònia, una amiga.Suposo-continuà- que vols conèixer la Sònia, una amiga.

En Bruno ràpidament es va posar dempeus per saludar amablement als seus inter-En Bruno ràpidament es va posar dempeus per saludar amablement als seus inter-

locutors, i el que va sentir va ser una esgarrifança per tot el seu cos al veure a locutors, i el que va sentir va ser una esgarrifança per tot el seu cos al veure a 

qui tenia davant seu.qui tenia davant seu.

N´estava segur que era ella, era la noia de la fotografia… s´hi hagués jugat tot enN´estava segur que era ella, era la noia de la fotografia… s´hi hagués jugat tot en

aquell instant… era ella, era ella !!! Era la filla de la Micaela, i estava tot just daaquell instant… era ella, era ella !!! Era la filla de la Micaela, i estava tot just da

vant seu!!vant seu!!

No s´ho acabava de creure això que estava passant,, Oh, Deu meu!… que havia deNo s´ho acabava de creure això que estava passant,, Oh, Deu meu!… que havia de

fer, ara ell?fer, ara ell?
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E-e-encantat, encantat de saludar-te, vull dir- exclamà en Bruno amb la respira-E-e-encantat, encantat de saludar-te, vull dir- exclamà en Bruno amb la respira-

ció entretallada. ció entretallada. 
                                                                                                          
Els seus germanets segur que pensarien que n´era molt guapa i molt alta, amb la Els seus germanets segur que pensarien que n´era molt guapa i molt alta, amb la 

pell morena i pigada, i que feia molt bona olor pels voltant del cabells, amb frapell morena i pigada, i que feia molt bona olor pels voltant del cabells, amb fra

gància de primavera, d´herba fresca o espígol.gància de primavera, d´herba fresca o espígol.

També ho pensava ell això, encara que intentava dissimular-ho, retornant la miraTambé ho pensava ell això, encara que intentava dissimular-ho, retornant la mira

da als ulls d´en Tonino, com sabent el lligam existent entre ells. Veritablementda als ulls d´en Tonino, com sabent el lligam existent entre ells. Veritablement

se sentia col·lapsat per la bellesa de la jove, i encara més, per la coincidència delse sentia col·lapsat per la bellesa de la jove, i encara més, per la coincidència del

moment.moment.

- Qué passa?- va exclamar en Tonino.- Qué passa?- va exclamar en Tonino.

-Et trobes bé, amic meu?- insistia en Tonino,-Et trobes bé, amic meu?- insistia en Tonino,

- Sí, sí, només em trobo cansat, res…, m´alegra que hagi passat això de vosal-- Sí, sí, només em trobo cansat, res…, m´alegra que hagi passat això de vosal-

tres, de debò.. ja ens veurem, fins un altre!- es va acomiadar Bruno.tres, de debò.. ja ens veurem, fins un altre!- es va acomiadar Bruno.

No s´hi fixà gaire en Tonino, sovint ho feia això, estava massa ocupat presumint No s´hi fixà gaire en Tonino, sovint ho feia això, estava massa ocupat presumint 

de noia, i francament, ell de noia, i francament, ell semblava més somrient i enamorat que ella, com gairesemblava més somrient i enamorat que ella, com gaire

bé sempre.bé sempre.

Aquell vespre els dos amics van determinar anar a fer un volt pel centre i a menAquell vespre els dos amics van determinar anar a fer un volt pel centre i a men

jar alguna cosa. Después, Bruno havia d´anar a parlar amb l´oficial de policia; jar alguna cosa. Después, Bruno havia d´anar a parlar amb l´oficial de policia; 

era important no sortir de la capital i mantenir- se en contacte amb l´oficial era important no sortir de la capital i mantenir- se en contacte amb l´oficial 
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que portava el cas. que portava el cas. 

S´estava portant a terme una investigació per determinar els motius que havienS´estava portant a terme una investigació per determinar els motius que havien

portat a la Micaela a Espanya, i la seva sobtada mort. Evidentment desconeixienportat a la Micaela a Espanya, i la seva sobtada mort. Evidentment desconeixien
                                                                                                                                                                                                                              
l´existència de la Sònia a la capital, i tot era una incògnita sense resposta, i unl´existència de la Sònia a la capital, i tot era una incògnita sense resposta, i un

altre vegada Bruno sentia que no era aquesta la seva missió allà. altre vegada Bruno sentia que no era aquesta la seva missió allà. 

Tant de bo no li hagués ensenyat mai aquella fotografia.. Tant de bo no li hagués ensenyat mai aquella fotografia.. 

El cos de la Micaela estava a l´espera de ser traslladat a Portugal, però la policiaEl cos de la Micaela estava a l´espera de ser traslladat a Portugal, però la policia

necessitava investigar més a fons, i mentrestant la Sònia es deixa estimar, en Tonecessitava investigar més a fons, i mentrestant la Sònia es deixa estimar, en To

nino amb ella al costat, i en Bruno li bull el cap fins a la bogeria: necessita imperionino amb ella al costat, i en Bruno li bull el cap fins a la bogeria: necessita imperio

sament parlar amb la jove i explicar-li la veritat, abans que a la policia, abans quesament parlar amb la jove i explicar-li la veritat, abans que a la policia, abans que

al seu amic, abans que a ell mateix.al seu amic, abans que a ell mateix.

El so de la porta és sec i enèrgic, Bruno remuga estirant-se els cabells cap enrereEl so de la porta és sec i enèrgic, Bruno remuga estirant-se els cabells cap enrere  

i flexiona el seu tors nu.i flexiona el seu tors nu.

Obrint la porta, les mirades estranyes de dos estranys empenyen el desig.Obrint la porta, les mirades estranyes de dos estranys empenyen el desig.

Sònia es ficà entre els braços de Bruno i l´abraçà. Bruno li va tornar l´abraçada Sònia es ficà entre els braços de Bruno i l´abraçà. Bruno li va tornar l´abraçada 

sense dir ni una sola paraula, mentre contemplaven un meravellós horitzó de lasense dir ni una sola paraula, mentre contemplaven un meravellós horitzó de la

ciutat, aquell skyline que la mare tantes vegades havia somiat per a ell.ciutat, aquell skyline que la mare tantes vegades havia somiat per a ell.

Bruno recorda  els ulls de la mare en marxar, i els ulls de la Micaela en allunyar-Bruno recorda  els ulls de la mare en marxar, i els ulls de la Micaela en allunyar-

se… i ara, amb el cos de la Sònia entrellaçat amb el seu, Bruno sent que és feliç.se… i ara, amb el cos de la Sònia entrellaçat amb el seu, Bruno sent que és feliç.

-I ara, que passarà?- xiuxiuejà la Sònia.-I ara, que passarà?- xiuxiuejà la Sònia.
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-No ho sé- contestà molt fluixet en Bruno.-No ho sé- contestà molt fluixet en Bruno.

Després de mirar-se, Bruno va tornar a parlar i la veu se li va tornar més dolçaDesprés de mirar-se, Bruno va tornar a parlar i la veu se li va tornar més dolça
                                                                                          
i tranquil·la que abans, com acaronant les paraules, amb una placidesa impossible i tranquil·la que abans, com acaronant les paraules, amb una placidesa impossible 

de definir i amb un immens somriure còmplice.de definir i amb un immens somriure còmplice.

-Digues- m´ho tu- va dir la Sònia tornant a somriure.-Digues- m´ho tu- va dir la Sònia tornant a somriure.

Llençant un gran sospir, Bruno va encaminar-se a una mena de penjador que sobreLlençant un gran sospir, Bruno va encaminar-se a una mena de penjador que sobre

sortia del vestíbul i allà rebuscà entre les butxaques de la seva caçadora.sortia del vestíbul i allà rebuscà entre les butxaques de la seva caçadora.

Hi hagué un silenci Hi hagué un silenci agut, i llavors la Sònia va diragut, i llavors la Sònia va dir  ::

- Em fa por el que m´hagis de dir. Només desitjo estar aquí amb tu.- Em fa por el que m´hagis de dir. Només desitjo estar aquí amb tu.

-Ah si?  -Ah si?  I per què?- preguntà Bruno insidiosament. Jo no sóc tan tendre com en I per què?- preguntà Bruno insidiosament. Jo no sóc tan tendre com en 

Tonino, ni tan generós, ni faig tant l´idiota per una dona.Tonino, ni tan generós, ni faig tant l´idiota per una dona.

-Això us agrada a les dones, oi?  Que ens tornem simples per vosaltres…-Això us agrada a les dones, oi?  Que ens tornem simples per vosaltres…

Però la Sònia estava ja atrapada per sempre més, al darrera d´aquesta inequívocaPerò la Sònia estava ja atrapada per sempre més, al darrera d´aquesta inequívoca  

ràbia que desperta la impotència de voler una i altre vegada impregnar-se d´algúràbia que desperta la impotència de voler una i altre vegada impregnar-se d´algú

quasi desconegut, uns ulls verds que et contemplen enfervorits de desig i tu t´aquasi desconegut, uns ulls verds que et contemplen enfervorits de desig i tu t´a

dónes que sents el mateix.dónes que sents el mateix.

Bruno es va dirigí ràpidament fins la jove i l´abraçà fortament rodejant-la amb Bruno es va dirigí ràpidament fins la jove i l´abraçà fortament rodejant-la amb 

els seus braços, mentre les llàgrimes es desdibuixaven suaument per entre els els seus braços, mentre les llàgrimes es desdibuixaven suaument per entre els 

llavis humits.llavis humits.

No ploris.. ho sento- va dir en Bruno.No ploris.. ho sento- va dir en Bruno.
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No sé com dir això…er..només.. Va se fàcil fer-se amiga de la teva mare.No sé com dir això…er..només.. Va se fàcil fer-se amiga de la teva mare.

Ella volia acomiadar-se de tu, sabia que estava molt malalta i les coses són així..Ella volia acomiadar-se de tu, sabia que estava molt malalta i les coses són així..
                                                                                                      
injustes de vegades,.- hi va afegir.injustes de vegades,.- hi va afegir.

Sònia mirava intensament en Bruno a través de les llàgrimes tintinejants, incrè-Sònia mirava intensament en Bruno a través de les llàgrimes tintinejants, incrè-

dula de tot el que estava sentint.dula de tot el que estava sentint.

Vull dir… la teva mare és morta, va morir poc després d´arribar a Madrid, sobta-Vull dir… la teva mare és morta, va morir poc després d´arribar a Madrid, sobta-

dament es veu..  dament es veu..  T´estimava molt saps?  N´estava orgullosa de tu..T´estimava molt saps?  N´estava orgullosa de tu..

Em va donar alguna cosa al acomiadar- nos..Em va donar alguna cosa al acomiadar- nos..

Em van trucar hores després que passés tot.. El meu telèfon mòbil va ser l´únic Em van trucar hores després que passés tot.. El meu telèfon mòbil va ser l´únic 

contacte que van trobar.. ho entens ara??contacte que van trobar.. ho entens ara??

Els plors van interrompre el discurs d´en Bruno, que desconcertat abraçava la Els plors van interrompre el discurs d´en Bruno, que desconcertat abraçava la 

noia desconsolada i trencada de dolor, febril i aterrada, amb les mans entrete-noia desconsolada i trencada de dolor, febril i aterrada, amb les mans entrete-

nint els cabells despentinats.. i entre el silenci, en Bruno mor lentament de comnint els cabells despentinats.. i entre el silenci, en Bruno mor lentament de com

passió infinita per aquella jove que ara és al seu costat i no pot fer més que con-passió infinita per aquella jove que ara és al seu costat i no pot fer més que con-

templar la bellesa del seu rostre tristíssim.templar la bellesa del seu rostre tristíssim.

Ja havien passat gairebé dues hores i la Sònia dormia profundament.Ja havien passat gairebé dues hores i la Sònia dormia profundament.

Era quasi torbadora aquella imatge de la ciutat rere els vidres de l´apartament,Era quasi torbadora aquella imatge de la ciutat rere els vidres de l´apartament,

immensitat travessant simplement uns pams del terra, milers de vides aglutina-immensitat travessant simplement uns pams del terra, milers de vides aglutina-

des amb sentiments invisibles, amb temors quasi esquerdants, mirades esquives... des amb sentiments invisibles, amb temors quasi esquerdants, mirades esquives... 

i tot plegat era rar i aliè. Així es sentia un Bruno pensatiu assegut al sofà sota el i tot plegat era rar i aliè. Així es sentia un Bruno pensatiu assegut al sofà sota el 
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finestral, indagatori sobre les vides alienes i amb una dona estirada al llit.finestral, indagatori sobre les vides alienes i amb una dona estirada al llit.

Sense entendre massa bé el sentit de tot plegat se sentia atordit però guardià Sense entendre massa bé el sentit de tot plegat se sentia atordit però guardià 

d´aquell ésser humà feble i desconegut, immers en aquella gàbia fascinant llunyd´aquell ésser humà feble i desconegut, immers en aquella gàbia fascinant lluny

de l´esdevenir lent i quotidide l´esdevenir lent i quotidià.à.

Ara era precís que la Sònia marxés d´allà. Havia passat molta estona i la seva Ara era precís que la Sònia marxés d´allà. Havia passat molta estona i la seva 

presència  en l´apartament podia resultar perillosa en qualsevol moment.presència  en l´apartament podia resultar perillosa en qualsevol moment.

Sobtadament, Bruno es va reincorporar del sofà recordant la nota d´abans,  Sobtadament, Bruno es va reincorporar del sofà recordant la nota d´abans,  

recordava haver-la tingut present i oblidar-la.recordava haver-la tingut present i oblidar-la.

Mentrestant la silueta de la Sònia començava a bellugar-se sinuosament entre elsMentrestant la silueta de la Sònia començava a bellugar-se sinuosament entre els

llençols desparramats, i un gemec despuntava ronc i sensual fins i tot mig en somllençols desparramats, i un gemec despuntava ronc i sensual fins i tot mig en som

nis.nis.

Per primer cop, en Bruno va pensar si s´estava enamorant.Per primer cop, en Bruno va pensar si s´estava enamorant.

El paper de la Micaela havia de de ser allà i no hi era. Bruno removia les mans perEl paper de la Micaela havia de de ser allà i no hi era. Bruno removia les mans per

eentre els folres de les butxaques sense èxit, desesperant-se per moments.ntre els folres de les butxaques sense èxit, desesperant-se per moments.

Però .. on dimonis era aquell maleit paperPerò .. on dimonis era aquell maleit paper  ? – va pensar en Bruno una i altre vega? – va pensar en Bruno una i altre vega

da.. da.. 

Tot era incomprensible i disbaratat.Tot era incomprensible i disbaratat.

De sobte va caure alguna cosa que el va fer respirar contingudament dissipant lesDe sobte va caure alguna cosa que el va fer respirar contingudament dissipant les

seves inquietuds tan sols per un instant. Bruno sostenia amb dits tremolosos un seves inquietuds tan sols per un instant. Bruno sostenia amb dits tremolosos un 

tros de paper brut i estripat que no era el de la Micaela, ni tan sols l´havia visttros de paper brut i estripat que no era el de la Micaela, ni tan sols l´havia vist
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abans.abans.

Hi deia així:  “Hi deia així:  “ LA MORT D´UNA COMPLETA DESCONEGUDA LA MORT D´UNA COMPLETA DESCONEGUDA

AMAGA LA INCERTESA, LA POR I DE VEGADESAMAGA LA INCERTESA, LA POR I DE VEGADES
                                                                                                  
LA SORPRESA”LA SORPRESA”

Silenci. La presència nua de la Sònia desvetllà Bruno dels seus pensaments, i Silenci. La presència nua de la Sònia desvetllà Bruno dels seus pensaments, i 

rodejant-la  amb els seus braços, sense dir res, es conforten mútuament, mentrerodejant-la  amb els seus braços, sense dir res, es conforten mútuament, mentre

un remolí d´interrogació e inquietud enterboleixen tota l´habitació.un remolí d´interrogació e inquietud enterboleixen tota l´habitació.

Incapaç de compendre, Bruno acaricia la pell tèbia de la jove i s'assossega vore-Incapaç de compendre, Bruno acaricia la pell tèbia de la jove i s'assossega vore-

jant les sinuoses corves del seu cos amb mans, dibuixant ones invisibles, oblidant..jant les sinuoses corves del seu cos amb mans, dibuixant ones invisibles, oblidant..

L´última dificultat tampoc estava vençuda al capdavall, i des de la seva arribada L´última dificultat tampoc estava vençuda al capdavall, i des de la seva arribada 

a Madrid, sentia que no era aquesta la seva missió.a Madrid, sentia que no era aquesta la seva missió.

- És estrany..- repetia Bruno entre dents..- És estrany..- repetia Bruno entre dents..

-Sí molt estrany, sembla una broma de mal gust- assentia una i altre vegada. -Sí molt estrany, sembla una broma de mal gust- assentia una i altre vegada. 

No entenc que hi fa aquest paperot a la meva butxaca… i doncs? i el de la MicaeNo entenc que hi fa aquest paperot a la meva butxaca… i doncs? i el de la Micae

la?- es pregunta un Bruno perplex.la?- es pregunta un Bruno perplex.

-S´em va acudir llevar-me fa una estona.. he encès una cigarreta i t´he espiat, -S´em va acudir llevar-me fa una estona.. he encès una cigarreta i t´he espiat, 

saps?  Mentre dormies… és meravellós espiar-te- va dir en Bruno dolçament.saps?  Mentre dormies… és meravellós espiar-te- va dir en Bruno dolçament.

Les seves mirades es van travessar mentre en Bruno amagava el paper al panta-Les seves mirades es van travessar mentre en Bruno amagava el paper al panta-

ló. Hora de marxar.ló. Hora de marxar.

La llum del migdia penetrava impunement per l´habitació, dissipant l´embriagaLa llum del migdia penetrava impunement per l´habitació, dissipant l´embriaga
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ment tènue i rar, secret, arriscat, temerós. Vacil·lants caminen junts per les esment tènue i rar, secret, arriscat, temerós. Vacil·lants caminen junts per les es

cales del replà, i res ja és igual;  la felicitat sembla apropar-se tímidament avui.cales del replà, i res ja és igual;  la felicitat sembla apropar-se tímidament avui.
                                                      
Bruno està cansat, camina taciturn entre la gent i esquiva les mirades insidiosesBruno està cansat, camina taciturn entre la gent i esquiva les mirades insidioses
                                                                                      
que el fan sentir culpable, o no gaire bona persona;  aquelles que et desperten que el fan sentir culpable, o no gaire bona persona;  aquelles que et desperten 

la veu de la consciencia  o t´alliberen completament del teu costat fosc e inquie-la veu de la consciencia  o t´alliberen completament del teu costat fosc e inquie-

tant. tant. 

S´adona de cop de la presència de la Sònia que amb la veu entretallada murmu-S´adona de cop de la presència de la Sònia que amb la veu entretallada murmu-

ra:  - Diría que m´havies de donar alguna cosa, oi?, M´he ne recordat i he vingut ra:  - Diría que m´havies de donar alguna cosa, oi?, M´he ne recordat i he vingut 

corrent!! –insistí la Sònia.corrent!! –insistí la Sònia.

-Ah.. no res, res important, uns papers d´en Tonino, res més. Ves tranquil·la- va -Ah.. no res, res important, uns papers d´en Tonino, res més. Ves tranquil·la- va 

respondre en Bruno.respondre en Bruno.

Gràcies per haver conegut la mare.Gràcies per haver conegut la mare.. . per tot plegat.. per.. bé, ja saps.. vull dir-teper tot plegat.. per.. bé, ja saps.. vull dir-te

si.. et tornaré a veure.. si.. et tornaré a veure.. – titubejà una tímida i avergonyida Sònia.– titubejà una tímida i avergonyida Sònia.

Va dubtar, però Bruno va acostar-se amb les mans esteses, i la va acariciar el Va dubtar, però Bruno va acostar-se amb les mans esteses, i la va acariciar el 

coll, no important-li res, lliure de tota culpcoll, no important-li res, lliure de tota culpa, llindant els seus llavis i sentint laa, llindant els seus llavis i sentint la

seva respiració molt a prop. Embadalida i amnèsica sortosament, Bruno sospirà.seva respiració molt a prop. Embadalida i amnèsica sortosament, Bruno sospirà.

Aquella nit era diferent per a Bruno, haver traspassat el llindar del prohibit li Aquella nit era diferent per a Bruno, haver traspassat el llindar del prohibit li 

proporcionava  cert plaer. Contemplant el firmament verge i esplendorós en unaproporcionava  cert plaer. Contemplant el firmament verge i esplendorós en una

nit com aquella, càlida i turbulenta, en la soledat d´aquell apartament atrotinatnit com aquella, càlida i turbulenta, en la soledat d´aquell apartament atrotinat
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i sol.. com sempre últimament;  ja estava acostumant- se a no veure tan sovint eni sol.. com sempre últimament;  ja estava acostumant- se a no veure tan sovint en

Tonino, i quan arribava de matinada gairebé no el sentia, només la sensació deTonino, i quan arribava de matinada gairebé no el sentia, només la sensació de

proximitat, d´algun soroll, o la olor d´una cigarreta.proximitat, d´algun soroll, o la olor d´una cigarreta.

-Potser està amb ella… o potser ens ha seguit fins la casa… o potser està amb -Potser està amb ella… o potser ens ha seguit fins la casa… o potser està amb 

algun amic nou dels que últimament sembla que té Tonino. algun amic nou dels que últimament sembla que té Tonino. 

La seva amistat no era com la de costum, no reien gaire últimament, no fan bro-La seva amistat no era com la de costum, no reien gaire últimament, no fan bro-

mes ni comparteixen confidències. Res semblava com de costum.mes ni comparteixen confidències. Res semblava com de costum.

Bruno es sent com qui trepitja un jardí acabat de plantar, o qui camina per un Bruno es sent com qui trepitja un jardí acabat de plantar, o qui camina per un 

carreró llarg i fosc sense fi. Feixuc tot plegat.carreró llarg i fosc sense fi. Feixuc tot plegat.

Semblava com si no li pogués amagar res al seu amic, tot  ho havia de endevinar o Semblava com si no li pogués amagar res al seu amic, tot  ho havia de endevinar o 

tafanejar en Tonino, era molt hàbil en fer-te sentir intranscendent o pueril, men-tafanejar en Tonino, era molt hàbil en fer-te sentir intranscendent o pueril, men-

tre ell pren tot el protagonisme. Només de pensar que podia sospitar alguna co-tre ell pren tot el protagonisme. Només de pensar que podia sospitar alguna co-

sa el feia sentir vacil·lant i atemorit.sa el feia sentir vacil·lant i atemorit.

Quan la Sònia apareixia pel cafè a recollir-lo , una intensa energia ho omplia tot,Quan la Sònia apareixia pel cafè a recollir-lo , una intensa energia ho omplia tot,

encara que només una idea fixa el dominava: tenir-la al costat i sentir la seva res-encara que només una idea fixa el dominava: tenir-la al costat i sentir la seva res-

piració ben a prop, quasi palpable, quasi letal, i entre el clímax boirós d'un cafè piració ben a prop, quasi palpable, quasi letal, i entre el clímax boirós d'un cafè 

qualsevol, Tonino s´afanya a encarnar novament al pretendent ideal, mentre que qualsevol, Tonino s´afanya a encarnar novament al pretendent ideal, mentre que 

la rivalitat entre ells la rivalitat entre ells ja comença a resultar incòmode.ja comença a resultar incòmode.

Avui, Bruno no pot dissimular certa hostilitat en l´ ambient i de cop pregunta:Avui, Bruno no pot dissimular certa hostilitat en l´ ambient i de cop pregunta:

-Què hi passa alguna cosa amb tu?-Què hi passa alguna cosa amb tu?
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-Ja és ben curiós que siguis tu el que preguntis – respongué Tonino.-Ja és ben curiós que siguis tu el que preguntis – respongué Tonino.

En uns segons va desaparèixer per la porta del darrere deixant anar un renec.En uns segons va desaparèixer per la porta del darrere deixant anar un renec.

Bruno es reafirmava en la sospita. El secret està descobert. Segur. Bruno es reafirmava en la sospita. El secret està descobert. Segur. 

HHavia  sigut un secret a curt termini però fascinant. avia  sigut un secret a curt termini però fascinant. Furtiu. Romàntic.Furtiu. Romàntic.

Els encontres entre la Sònia i en Bruno eren més que freqüents, en un racó o Els encontres entre la Sònia i en Bruno eren més que freqüents, en un racó o 

altre com lladres fugint de la llei, vivint el moment sense importar-los les altre com lladres fugint de la llei, vivint el moment sense importar-los les 

conseqüències, i en mig sempre un Bruno bocabadat i recelós del mon, descon-conseqüències, i en mig sempre un Bruno bocabadat i recelós del mon, descon-

fiat, protector d´una jove que juga a ser com una nena entremaliada i en el fonsfiat, protector d´una jove que juga a ser com una nena entremaliada i en el fons

no ho és, només coqueteja a ser-ho.no ho és, només coqueteja a ser-ho.

Bruno viu secretament la seva relació amb la Sònia. Es comunica amb la mare cadaBruno viu secretament la seva relació amb la Sònia. Es comunica amb la mare cada

dos o tres dies, i li explica com transcorren els dies a la gran ciutat, la feina aldos o tres dies, i li explica com transcorren els dies a la gran ciutat, la feina al

Café, i que se sent molt feliç, encara que els enyora molt.  La mare sembla tran-Café, i que se sent molt feliç, encara que els enyora molt.  La mare sembla tran-

quil·la des de la llunyania, resignada a l'esdevenir dels esdeveniments, lluites i fa-quil·la des de la llunyania, resignada a l'esdevenir dels esdeveniments, lluites i fa-

tigues per la supervivència  de les que no es desempallega, semblen acompanyar-latigues per la supervivència  de les que no es desempallega, semblen acompanyar-la

en el transcurs de la vida.en el transcurs de la vida.

Ni paraula de la Sònia, ni de la Micaela, ni res de res, tan sols aparença de tranNi paraula de la Sònia, ni de la Micaela, ni res de res, tan sols aparença de tran

quilitat, distraient el polvorí que sembla omplir els dies i les hores a Madrid, on quilitat, distraient el polvorí que sembla omplir els dies i les hores a Madrid, on 

Bruno comença a acostumar-se a jugar a les mentides.Bruno comença a acostumar-se a jugar a les mentides.

Una vegada aparegut un familiar directe de la Micaela, els tràmits per la repatriaUna vegada aparegut un familiar directe de la Micaela, els tràmits per la repatria

ció del cadàver són més senzills, així que la Sònia és ara acompanyant la seva mació del cadàver són més senzills, així que la Sònia és ara acompanyant la seva ma
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re rumb a Portugal.re rumb a Portugal.

Hi tornaria d´aquí uns dies, i el que a Bruno li amoïna es que hagi d´anar tota soHi tornaria d´aquí uns dies, i el que a Bruno li amoïna es que hagi d´anar tota so

la amb la mare, sense ningú amb qui eixugar-se el dol.la amb la mare, sense ningú amb qui eixugar-se el dol.

Tonino pateix de mal humor últimament. La seva relació agònica li obsessiona i ateTonino pateix de mal humor últimament. La seva relació agònica li obsessiona i ate

moreix, el neurotitza fins a semblar un desconegut per a Bruno, ja no és el el vai-moreix, el neurotitza fins a semblar un desconegut per a Bruno, ja no és el el vai-

let somiatruites i descarat del poble, ara apareix diferent. Algú el truca sovint ilet somiatruites i descarat del poble, ara apareix diferent. Algú el truca sovint i

la veu li sembla familiar per a Bruno. la veu li sembla familiar per a Bruno. 

Malgrat tot, és el seu amic i se l´estima, d´una manera o altre sempre tornaven Malgrat tot, és el seu amic i se l´estima, d´una manera o altre sempre tornaven 

al lloc de partida, del somni, del inici. Això Bruno no ho oblida.al lloc de partida, del somni, del inici. Això Bruno no ho oblida.

Aquell vespre semblava voler enraonar.Aquell vespre semblava voler enraonar.

Feia molta calor al carrer i les voreres atestades de gent bullien al pas nerviós Feia molta calor al carrer i les voreres atestades de gent bullien al pas nerviós 

d´en Bruno.d´en Bruno.

Al pas feixuc li va semblar divisar confusió i xivarri pels voltants de l´apartaAl pas feixuc li va semblar divisar confusió i xivarri pels voltants de l´aparta

ment, mirades curioses, ignorants i excitades que revolotegen aquí i allà sensement, mirades curioses, ignorants i excitades que revolotegen aquí i allà sense

rumb, àvides d´alguna catàstrofe quotidiana com la d´abans d´ahir.rumb, àvides d´alguna catàstrofe quotidiana com la d´abans d´ahir.

-Aparteu-vos i deixeu camí! – escridassava un policia amb el gest amenaçant.-Aparteu-vos i deixeu camí! – escridassava un policia amb el gest amenaçant.

Bruno es precipitava a entrar fent passos ràpids i decidits, sense dilació i to-Bruno es precipitava a entrar fent passos ràpids i decidits, sense dilació i to-

pant per arreu amb agents de policia. Amb frases entretallades intentava expli-pant per arreu amb agents de policia. Amb frases entretallades intentava expli-

car que era ell qui hi vivia allà.car que era ell qui hi vivia allà.

-Qui?- preguntà un dels policies.-Qui?- preguntà un dels policies.
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-No-nosaltres, vull dir, el meu amic i jo ocupen l´últim pis d´aquesta casa. Què -No-nosaltres, vull dir, el meu amic i jo ocupen l´últim pis d´aquesta casa. Què 

passa aquí, si es pot saber?-preguntava Bruno.passa aquí, si es pot saber?-preguntava Bruno.

-Atureu-vos un moment!- contestà el policia.-Atureu-vos un moment!- contestà el policia.

-Algú pujarà amb vostè a casa seva, senyor, no perdem els nervis- replicà de-Algú pujarà amb vostè a casa seva, senyor, no perdem els nervis- replicà de

nou el policia amb un lleuger somriure.nou el policia amb un lleuger somriure.

-Què?- -Què?- Què vol dir això?  Què vol dir això?  On és el meu amic?On és el meu amic?

-Em sap molt de greu, però no és aquí, no puc dir més- digué l´agent. -Em sap molt de greu, però no és aquí, no puc dir més- digué l´agent. 

Bruno no podia pensar, ni sentir, ni tan sols interrogar-se mil i un supòsits d´a-Bruno no podia pensar, ni sentir, ni tan sols interrogar-se mil i un supòsits d´a-

quella situació; restà immòbil en aquells minuts eterns amb els nervis tensos iquella situació; restà immòbil en aquells minuts eterns amb els nervis tensos i

enfurismats.enfurismats.

Va mirar al seu voltant com si esperés alguna cosa, potser el rostre pigat de laVa mirar al seu voltant com si esperés alguna cosa, potser el rostre pigat de la

Sònia que apareixia de sobte i el treia d´allà, amb els braços oberts i la sensua-Sònia que apareixia de sobte i el treia d´allà, amb els braços oberts i la sensua-

litat que desprèn el seu cos… però no va anar així, no era cap heroi ni cap màr-litat que desprèn el seu cos… però no va anar així, no era cap heroi ni cap màr-

tir, tan sols algú que hagués volgut ser invisible en aquells moments, i aparèixer tir, tan sols algú que hagués volgut ser invisible en aquells moments, i aparèixer 

de cop junt amb els seus, com una il·lusió, com una fantasia. Es sentia tan inde-de cop junt amb els seus, com una il·lusió, com una fantasia. Es sentia tan inde-

fens en aquells moments..fens en aquells moments..

En obrir-se la porta va acabar el món, la incertesa del disbarat i l´esverament..En obrir-se la porta va acabar el món, la incertesa del disbarat i l´esverament..

Estava allà mateix, sobre el llit sòrdid, amb l´expressió llastimosa i eixugant-seEstava allà mateix, sobre el llit sòrdid, amb l´expressió llastimosa i eixugant-se

els ulls, la Micaela s´abocà lleugerament per a sí mateixa, temerosa i dèbil.els ulls, la Micaela s´abocà lleugerament per a sí mateixa, temerosa i dèbil.

Les al·lucinacions costen tan poc de produir-se.. i aquesta n´era una, ficció inve-Les al·lucinacions costen tan poc de produir-se.. i aquesta n´era una, ficció inve-
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rossímil amb rostres, amb noms.. les mateixes ones platejades i la bruna pell que rossímil amb rostres, amb noms.. les mateixes ones platejades i la bruna pell que 

que un dia Bruno va conèixer, i silenci.que un dia Bruno va conèixer, i silenci.

El soroll quedava lluny ara, el cordó policial, els agents de policia aquí i allà, els El soroll quedava lluny ara, el cordó policial, els agents de policia aquí i allà, els 

telèfons mòbils, i aquells sons i les seves incomtelèfons mòbils, i aquells sons i les seves incomprensibles paraules que surten prensibles paraules que surten 

d´aquella mena de walky talkies infernals..tot quedava lluny.d´aquella mena de walky talkies infernals..tot quedava lluny.

-Senyor, Senyor!- algú el va sorprendre per darrera despertant Bruno de la seva-Senyor, Senyor!- algú el va sorprendre per darrera despertant Bruno de la seva

al·lucinació.al·lucinació.

-Vostè hi viu aquí oi?- demanà un jove educadament.-Vostè hi viu aquí oi?- demanà un jove educadament.

Tantes preguntes ressonaven com un malson dins el seu cap.Tantes preguntes ressonaven com un malson dins el seu cap.

Bruno provava d´endevinar l´enigma d´aquella situació, quan la Micaela de sobte Bruno provava d´endevinar l´enigma d´aquella situació, quan la Micaela de sobte 

es va girar cap a ell, deixant anar immediatament uns braços oberts i afanosos dees va girar cap a ell, deixant anar immediatament uns braços oberts i afanosos de

tocar-lo.tocar-lo.

-Però.. digué en Bruno… Vós éreu.. vós estàveu..-Però.. digué en Bruno… Vós éreu.. vós estàveu..

Es fregà els ulls i tornEs fregà els ulls i tornà a mirar.à a mirar.

No somiava pas: era la Micaela, la mateixa. No somiava pas: era la Micaela, la mateixa. Sana i estalvia, tot just allà, davant Sana i estalvia, tot just allà, davant 

seu, posant-se dreta i enfilant-se cap a ell, emocionada, enterbolida, cansada.seu, posant-se dreta i enfilant-se cap a ell, emocionada, enterbolida, cansada.

-Escolteu-me bé senyor.. no proveu de entendre res, ja li explicarem camí de la -Escolteu-me bé senyor.. no proveu de entendre res, ja li explicarem camí de la 

comissaria- digué el jove policia que l´acompanyava.comissaria- digué el jove policia que l´acompanyava.

-No pot ser això!.. jo no puc anar enlloc!- cridà per fi en Bruno.-No pot ser això!.. jo no puc anar enlloc!- cridà per fi en Bruno.

-Jo només haig de treballar i enviar diners a la mare, res més – afegí.-Jo només haig de treballar i enviar diners a la mare, res més – afegí.
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Al·lucinant.  Bruno estava en mig de l´habitació mirant fixament els seus inespeAl·lucinant.  Bruno estava en mig de l´habitació mirant fixament els seus inespe

rats hostes… el finestral lleugerament obert mostrant la ciutat, les masses fugi-rats hostes… el finestral lleugerament obert mostrant la ciutat, les masses fugi-

dores en permanent ebullició.dores en permanent ebullició.

Micaela sembla perduda, vol abraçar en Bruno sense dir res, però algú li impedeixMicaela sembla perduda, vol abraçar en Bruno sense dir res, però algú li impedeix

fer-ho. Lentament va desapareixent d´aquell escenari amb fatiga evident cap al-fer-ho. Lentament va desapareixent d´aquell escenari amb fatiga evident cap al-

 gun lloc, oferint a Bruno una última mirada. gun lloc, oferint a Bruno una última mirada.

-Coneix aquest individu, senyor?,  I aquest altre.. l´ha vist algun cop-Coneix aquest individu, senyor?,  I aquest altre.. l´ha vist algun cop  ?- inquirí un ?- inquirí un 

policia enèrgic i tosc.policia enèrgic i tosc.

- Disculpi´m.. permeti´m que em presenti, senyor, sóc l´oficial Castro, encarre-- Disculpi´m.. permeti´m que em presenti, senyor, sóc l´oficial Castro, encarre-

gat del cas.gat del cas.

Era el tercer cop en un mes que en Bruno es trobava en la comisaría de policia. Era el tercer cop en un mes que en Bruno es trobava en la comisaría de policia. 

Les dues primeres les recordava bé.. Les dues primeres les recordava bé.. va haver d´anar a fer-se càrrec dels objecva haver d´anar a fer-se càrrec dels objec

tes de la Micaela. Al davant seu tot eren papers i papers, informes i ordinadors tes de la Micaela. Al davant seu tot eren papers i papers, informes i ordinadors 

per arreu, mostrant imatges i fitxers diversos.. Estava tan cansat que quasi no esper arreu, mostrant imatges i fitxers diversos.. Estava tan cansat que quasi no es

va inmutar al veure la imatge d´en Tonino al ordenador.va inmutar al veure la imatge d´en Tonino al ordenador.

I.. qui era aquell altre?  On l´havia vist abans, aquella cara?- es preguntava.I.. qui era aquell altre?  On l´havia vist abans, aquella cara?- es preguntava.

La seva ment s´omplia d´imatges de la Sònia, del seu somriure, de la seva calide-La seva ment s´omplia d´imatges de la Sònia, del seu somriure, de la seva calide-

sa, de la seva pell humida i generosa quan estaven junts.. i ara no hi era allà.. de sa, de la seva pell humida i generosa quan estaven junts.. i ara no hi era allà.. de 

fet, hauria de ser a Madrid al capdavall, acompanyant a.. però.. Oh Déu meu,!!fet, hauria de ser a Madrid al capdavall, acompanyant a.. però.. Oh Déu meu,!!

Tan se val.. li devia resultar familiar per algun motiu, però que més donava ja.. elTan se val.. li devia resultar familiar per algun motiu, però que més donava ja.. el
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seu amic estava penjat a  Internet com un vulgar criminal sense que hi fos capaçseu amic estava penjat a  Internet com un vulgar criminal sense que hi fos capaç

d´entendre alguna cosa, la Micaela no és morta i apareix un bon dia al seu apartad´entendre alguna cosa, la Micaela no és morta i apareix un bon dia al seu aparta

ment com per art de màgia, i la Sònia i en Tonino ningú li poden explicar on dimo-ment com per art de màgia, i la Sònia i en Tonino ningú li poden explicar on dimo-

nis hi són ara.nis hi són ara.

L´oficial Castro tornà al despatx neguitós i decidit.L´oficial Castro tornà al despatx neguitós i decidit.

Ja ha vist a l´ordinador al senyor Antonio Queruño?- preguntà l´oficial.Ja ha vist a l´ordinador al senyor Antonio Queruño?- preguntà l´oficial.

Tinc entès que són amics- va afegir.Tinc entès que són amics- va afegir.

Bruno assentí amb el cap, estava cansat i afamat, amb el telèfon mòbil entre lesBruno assentí amb el cap, estava cansat i afamat, amb el telèfon mòbil entre les

mans, albergant l´esperança d´una veu conciliadora, però les mans suaven cada mans, albergant l´esperança d´una veu conciliadora, però les mans suaven cada 

cop més, en la ignorància i l´oblit, ningú el demanava, ni se l´enduia d´allà..cop més, en la ignorància i l´oblit, ningú el demanava, ni se l´enduia d´allà..

El seu amic està detingut junt amb Dario Caiseño, per extorsió, robatori i El seu amic està detingut junt amb Dario Caiseño, per extorsió, robatori i 

coacció- digué el policia amb rictus de gravetat.coacció- digué el policia amb rictus de gravetat.

Feia mesos que els hi anàvem al darrera- digué de nou.Feia mesos que els hi anàvem al darrera- digué de nou.

En Darío –prosseguí- feia servir la seva condició de policia  per extorsionar immiEn Darío –prosseguí- feia servir la seva condició de policia  per extorsionar immi

grants a canvi de diners.grants a canvi de diners.

-La Micaela mai va sofrir cap atac, simplement ha estat segrestada tot aquest-La Micaela mai va sofrir cap atac, simplement ha estat segrestada tot aquest

temps al seu domicili a la ciutat, al carrer Talavera.. tot un cau, li assegurotemps al seu domicili a la ciutat, al carrer Talavera.. tot un cau, li asseguro

–digué.–digué.

Pe, pe-rò….?  Llavors..? El policia que va trobar el meu contacte… no era en reali-Pe, pe-rò….?  Llavors..? El policia que va trobar el meu contacte… no era en reali-

tat policia? – inquirí Bruno amb sorpresa.tat policia? – inquirí Bruno amb sorpresa.
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Em temo que no, senyor- contestà en Castro.Em temo que no, senyor- contestà en Castro.

Y el meu amic..? Y en Tonino..? – preguntà Bruno.Y el meu amic..? Y en Tonino..? – preguntà Bruno.

Ahh.. quina peça aquest!! A més de tenir segrestada la senyora Micaela, ha Ahh.. quina peça aquest!! A més de tenir segrestada la senyora Micaela, ha 

mort la seva xicota es veu.. tot s´està investigant, s´han de clarificar molts demort la seva xicota es veu.. tot s´està investigant, s´han de clarificar molts de

talls  encara. Han trobat una nota al costat del seu cadàver, tot molt estrany..talls  encara. Han trobat una nota al costat del seu cadàver, tot molt estrany..

alguna cosa així com.. “ alguna cosa així com.. “ La sorpresa no era com aquesta,ni  la mort era com La sorpresa no era com aquesta,ni  la mort era com 

aquesta”.aquesta”.

Estès a terra, Bruno havia perdut la consciència i quasi la respiració. Atordit, mutEstès a terra, Bruno havia perdut la consciència i quasi la respiració. Atordit, mut  

de por i amb el cos tremolant d´angoixa es va alçar lentament cridant com una  de por i amb el cos tremolant d´angoixa es va alçar lentament cridant com una  

animal animal i maleint en Tonino.i maleint en Tonino.

Per aquí, guàrdies- cridava en Castro pels passadissos. L´hem d´agafar o farà al-Per aquí, guàrdies- cridava en Castro pels passadissos. L´hem d´agafar o farà al-

guna bestiesa!!guna bestiesa!!

Van passar unes hores i Bruno jeia immòbil en una sala diàfana i clara, tot sol.Van passar unes hores i Bruno jeia immòbil en una sala diàfana i clara, tot sol.

La mare havia d´estar esperant per parlar, com cada dos dies des de que eraLa mare havia d´estar esperant per parlar, com cada dos dies des de que era

a Madrid; els germanets haguessin dit que n´era de guapa la Sònia.. i quina bona a Madrid; els germanets haguessin dit que n´era de guapa la Sònia.. i quina bona 

olor que feia pels voltants dels cabells… amb aquella cara bruna i pigada, i ara noolor que feia pels voltants dels cabells… amb aquella cara bruna i pigada, i ara no

més quedava més quedava un record cruel i amargant.un record cruel i amargant.

Va arribar la nit com un llampec i tothom semblava haver fugit. En l´escampadísVa arribar la nit com un llampec i tothom semblava haver fugit. En l´escampadís

sa general només es sentiren els passos de l´oficial de policia encaminant-se pelsa general només es sentiren els passos de l´oficial de policia encaminant-se pel

corredor gris i ombrívol del departament.corredor gris i ombrívol del departament.
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Bruno continuava en la mateixa sala, tot sol, ajagut i amb l´aspecte rebregat, soBruno continuava en la mateixa sala, tot sol, ajagut i amb l´aspecte rebregat, so

ta l´atenta mirada d´un algutzir; i només les bocanades de fum d´un cigar quasita l´atenta mirada d´un algutzir; i només les bocanades de fum d´un cigar quasi

moribund omplen siluetes l´espai buit.moribund omplen siluetes l´espai buit.

- Bona nit, jove! – va saludar en Castro al entrar.- Bona nit, jove! – va saludar en Castro al entrar.

- Senyor! – digué Bruno per fi.- Senyor! – digué Bruno per fi.

-Vull dir-vos.. necessito parlar amb algú..  la Sònia i jo érem amants, sap? , Jo-Vull dir-vos.. necessito parlar amb algú..  la Sònia i jo érem amants, sap? , Jo

n´estava enamorat d´ella, i ella de mi.. però tot era secret, no volíem ferir en n´estava enamorat d´ella, i ella de mi.. però tot era secret, no volíem ferir en 

Tonino, sap? Escolti'm!!..Tonino, sap? Escolti'm!!..

L´expressió de l´oficial era eloqüent. Aquell jove semblava haver-se trastocat deL´expressió de l´oficial era eloqüent. Aquell jove semblava haver-se trastocat de  

totes totes.totes totes.

-Segueixi jove, mes li val explicar-ho tot o serà còmplice d'encobriment -seguí.-Segueixi jove, mes li val explicar-ho tot o serà còmplice d'encobriment -seguí.

Va ser tot incoherent, estrany.. però va anar així..després de tot, va resultar queVa ser tot incoherent, estrany.. però va anar així..després de tot, va resultar que

em vaig enamorar de la xicota del meu amic, i, a més era filla de la Micaela!!.. ,em vaig enamorar de la xicota del meu amic, i, a més era filla de la Micaela!!.. ,

-Ho entén senyor?? Ho entén ara tot plegat??  La mort per venjança!! .-Ho entén senyor?? Ho entén ara tot plegat??  La mort per venjança!! .

-Aquell mala bèstia ha mort la meva noia!!- cridà en Bruno.-Aquell mala bèstia ha mort la meva noia!!- cridà en Bruno.

-Calma, per favor! .. vull dir-li.. hem trobat una nota en la cartera del seu amic-Calma, per favor! .. vull dir-li.. hem trobat una nota en la cartera del seu amic

 signada  per la Micaela... hi diu així: “ Tant de bo ens tornéssim a trobar.. i con signada  per la Micaela... hi diu així: “ Tant de bo ens tornéssim a trobar.. i con

versar un bon dia els tres junts... i seré al 21  del Carrer Talavera. A reveure”.versar un bon dia els tres junts... i seré al 21  del Carrer Talavera. A reveure”.

-Oh, Déu meu! – cridà Bruno.  Aquesta és la nota que em va entregar la Micaela-Oh, Déu meu! – cridà Bruno.  Aquesta és la nota que em va entregar la Micaela
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abans de marxar… i que em va desaparèixer!! - hi afegí acaloradament.abans de marxar… i que em va desaparèixer!! - hi afegí acaloradament.

Bruno es posà les mans al cap i es lamentava de tot plegat, semblava una premoni-Bruno es posà les mans al cap i es lamentava de tot plegat, semblava una premoni-

ció que s´haguessin conegut, realment. Premonició fatal.ció que s´haguessin conegut, realment. Premonició fatal.

- Molt bé, jove, - digué l´oficial. Hauria d'anar a casa i provar a descansar.- Molt bé, jove, - digué l´oficial. Hauria d'anar a casa i provar a descansar.

- Vostè sabia on vivia la Micaela doncs.. interessant detall aquest.- assentí en Cas- Vostè sabia on vivia la Micaela doncs.. interessant detall aquest.- assentí en Cas

tro amb irònica veu.tro amb irònica veu.

- No- No  !!!  No he estat jo senyor!!!  No he estat jo senyor  !!! No la vaig arribar a llegir mai la nota jo.. !!! –cri-!!! No la vaig arribar a llegir mai la nota jo.. !!! –cri-

dà en Bruno a tort i a dret. dà en Bruno a tort i a dret. 

-Ell la va robar..va ser ell !! ,Oh Sònia.. tant de bo fossis aquí... –es lamentava .-Ell la va robar..va ser ell !! ,Oh Sònia.. tant de bo fossis aquí... –es lamentava .

La vida del carrer, la simplicitat com a filosofia, les hores mortes al carrer, i la La vida del carrer, la simplicitat com a filosofia, les hores mortes al carrer, i la 

subsistència senzilla i bohèmia formaven part d'un passat proper i amable.subsistència senzilla i bohèmia formaven part d'un passat proper i amable.

Tonino i Dario Caiseño formaven part d'una xarxa d'extorsió a Madrid. UtilitzaTonino i Dario Caiseño formaven part d'una xarxa d'extorsió a Madrid. Utilitza

ven la coacció i el xantatge per robar i extorsionar immigrants, amb fins lucraven la coacció i el xantatge per robar i extorsionar immigrants, amb fins lucra

tius i enganyosos.tius i enganyosos.

Papers i habitatde a canvi de diners i entretant la jove Sònia no és una compatri-Papers i habitatde a canvi de diners i entretant la jove Sònia no és una compatri-

ota més i Tonino la sedueix ràpidament.ota més i Tonino la sedueix ràpidament.

Micaela, una immigrant retinguda un vespre d´estiu, és una mare ignorant i malal-Micaela, una immigrant retinguda un vespre d´estiu, és una mare ignorant i malal-

ta, còmplice de la seva pròpia mort fictícia i Bruno confident equivocat d´un se-ta, còmplice de la seva pròpia mort fictícia i Bruno confident equivocat d´un se-

cret orquestrat.cret orquestrat.

Durant les següents quaranta vuit hores Durant les següents quaranta vuit hores la providència es va  apropar dolçamentla providència es va  apropar dolçament
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per entre els desgraciats esdeveniments que inauditament semblaven ombrejarper entre els desgraciats esdeveniments que inauditament semblaven ombrejar

en Bruno. en Bruno. 

Ser persona noble i sense antecedents van jugar a favor del nostre amic,  que Ser persona noble i sense antecedents van jugar a favor del nostre amic,  que 

lliure de càstig i expiació el van lliurar de nou a la vida , a la seva vida sense no-lliure de càstig i expiació el van lliurar de nou a la vida , a la seva vida sense no-

torietats i empremtes policials.. a la llibertat.torietats i empremtes policials.. a la llibertat.

Bruno va optar per agafar els carrers més solitaris i foscos en direcció a l´esta-Bruno va optar per agafar els carrers més solitaris i foscos en direcció a l´esta-

ció.ció.

A dos quarts de deu havia de sortir el primer enllaç Madrid –Lisboa i era tant A dos quarts de deu havia de sortir el primer enllaç Madrid –Lisboa i era tant 

d´hora, que el nostre protagonista es passejava gairebé amb ritme dansarí, so-d´hora, que el nostre protagonista es passejava gairebé amb ritme dansarí, so-
                                                                                                
miant fantasmes e il·lusions. Entregat als seus pensaments, es refugiava en el quemiant fantasmes e il·lusions. Entregat als seus pensaments, es refugiava en el que  

li esperava a la tornada.li esperava a la tornada.

Aquesta vegada no es complia amb la norma.. Bruno i Tonino no tornaven a estarAquesta vegada no es complia amb la norma.. Bruno i Tonino no tornaven a estar

junts al final del camí, aquesta vegada l´aventura havia anat massa lluny per a junts al final del camí, aquesta vegada l´aventura havia anat massa lluny per a 

somriure´s  com de costum, i tampoc hi havia hagut grans avantatges en abando-somriure´s  com de costum, i tampoc hi havia hagut grans avantatges en abando-

nar el bucòlic paradís per la ciutat populosa i suposadament civilitzada.nar el bucòlic paradís per la ciutat populosa i suposadament civilitzada.

De nou amb la vella maleta entre les mans i un bitllet de tornada, el futur igualDe nou amb la vella maleta entre les mans i un bitllet de tornada, el futur igual

ment incert sobrevolant en aquest el seu kilòmetre cero particular, en aquestesment incert sobrevolant en aquest el seu kilòmetre cero particular, en aquestes

andanes que possiblement no trepitjarà més, i en el record algú que va estimar.andanes que possiblement no trepitjarà més, i en el record algú que va estimar.

-He de seguir el meu camí- va pensar en Bruno sospirant.-He de seguir el meu camí- va pensar en Bruno sospirant.

Coruche estaria esperant-lo, i el record de la pell fresca i suau de la Sònia l'acomCoruche estaria esperant-lo, i el record de la pell fresca i suau de la Sònia l'acom
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panyaven molt dins seu, encara incrèdul i temerós de la realitat.panyaven molt dins seu, encara incrèdul i temerós de la realitat.

Per les immediacions de l´estació, Bruno va divisar un cotxe policial i en Castro Per les immediacions de l´estació, Bruno va divisar un cotxe policial i en Castro 

dempeus conversant amb un companydempeus conversant amb un company..

Semblava relaxat i somreia amb una cigarreta entre els dits amb aparença de noSemblava relaxat i somreia amb una cigarreta entre els dits amb aparença de no

estar de servei, però la seva presència allà no podia ser casual.estar de servei, però la seva presència allà no podia ser casual.

Potser l´esperava a ell, segur l´esperava a ell- va pensar en Bruno sense aturar-Potser l´esperava a ell, segur l´esperava a ell- va pensar en Bruno sense aturar-

se, i amb coqueteria o aplicació es posà bé la camisa, es recol·locà els cabells, i va se, i amb coqueteria o aplicació es posà bé la camisa, es recol·locà els cabells, i va 

intentar semblar amable en els seus últims instants a Madrid.intentar semblar amable en els seus últims instants a Madrid.

Bon dia jove –va dir en Castro enèrgicament.Bon dia jove –va dir en Castro enèrgicament.
                                                                                                  
- Només li volia  desitjar bon viatge, i donar- li algunes coses que el pertanyen, - Només li volia  desitjar bon viatge, i donar- li algunes coses que el pertanyen, 

encara que ben mirat, us pertanyen als dos –afegí.encara que ben mirat, us pertanyen als dos –afegí.

-Als dos? –va preguntar en Bruno intrigat.-Als dos? –va preguntar en Bruno intrigat.

-Algú l´espera en l´autocar, i ara no serà una coincidència- contestà en Castro.-Algú l´espera en l´autocar, i ara no serà una coincidència- contestà en Castro.

- Vol dir… la Micaela està amb mi?- digué en Bruno.- Vol dir… la Micaela està amb mi?- digué en Bruno.

-És hora noi, això us pertany- digué l´oficial amb gest transcendent.-És hora noi, això us pertany- digué l´oficial amb gest transcendent.

Bruno va allargar la mà i va sentir un gran sentiment de tristesa i buidor. La tra-Bruno va allargar la mà i va sentir un gran sentiment de tristesa i buidor. La tra-

gèdia impensable s´havia creuat en el seu camí i ara només li quedaven bagatel·lesgèdia impensable s´havia creuat en el seu camí i ara només li quedaven bagatel·les

i algunes fotografies. També hi havia alguns objectes personals que donaria a la i algunes fotografies. També hi havia alguns objectes personals que donaria a la 

Micaela.Micaela.

De sobte va pensà en Tonino, i si alguna vegada va estar realment enamorat de De sobte va pensà en Tonino, i si alguna vegada va estar realment enamorat de 
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la Sònia, o si va ser també una mentida més. Ella no va semblar mai plenament fela Sònia, o si va ser també una mentida més. Ella no va semblar mai plenament fe

liç, de fet, només encisada per encants malintencionats.liç, de fet, només encisada per encants malintencionats.

En Castro l´observava  atent i expectant.En Castro l´observava  atent i expectant.

-Què… què li passarà ara a en Tonino?- preguntà tímidament Bruno.-Què… què li passarà ara a en Tonino?- preguntà tímidament Bruno.

-Res –va ser la resposta. Estarà entre reixes una bona temporada –va afegir en-Res –va ser la resposta. Estarà entre reixes una bona temporada –va afegir en
                                                                                                          
Castro.Castro.

-Ara vagi, l´autobús espera.-Ara vagi, l´autobús espera.

Aquesta vegada els cabells no eren recollits en ones platejades sinó embolicats Aquesta vegada els cabells no eren recollits en ones platejades sinó embolicats 

en un mocador negre, i amb un ponxo púrpura reclinada la figura abatuda i cansa-en un mocador negre, i amb un ponxo púrpura reclinada la figura abatuda i cansa-

da.                                                    da.                                                    

Bruno s´apropà lentament pel passadís fins el seient de la Micaela, i va restar unsBruno s´apropà lentament pel passadís fins el seient de la Micaela, i va restar uns  

segons immòbil, rumiant quines paraules emprar per travessar aquell moment. segons immòbil, rumiant quines paraules emprar per travessar aquell moment. 

No va caldre. Micaela es va girar e invità Bruno a seure amb la mirada, sense més.No va caldre. Micaela es va girar e invità Bruno a seure amb la mirada, sense més.

-Tornem a estar junts –va dir la Micaela amb indiferència. -Tornem a estar junts –va dir la Micaela amb indiferència. 

-Saps? He estat en un amagatall, retinguda per algú, i he sobreviscut.. és estrany,-Saps? He estat en un amagatall, retinguda per algú, i he sobreviscut.. és estrany,

oi? –Va dir de sobte la dona.oi? –Va dir de sobte la dona.

-Hola Micaela –digué en Bruno, amb diligència.-Hola Micaela –digué en Bruno, amb diligència.

Com un lleu murmur, la veu de la Micaela semblava vellut suau i envoltant, contin-Com un lleu murmur, la veu de la Micaela semblava vellut suau i envoltant, contin-

guda  de passió i molt diferent de aquella companya de viatge que algun dia vaguda  de passió i molt diferent de aquella companya de viatge que algun dia va

 ser ser  ..
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-Hola Bruno.. ja veus que he sobreviscut fins i tot a la teva traïció, oi? Com t´ho-Hola Bruno.. ja veus que he sobreviscut fins i tot a la teva traïció, oi? Com t´ho

 vas fer per trobar-la? No et deuria ser difícil.. ja et vaig dir que treballava en  vas fer per trobar-la? No et deuria ser difícil.. ja et vaig dir que treballava en 

una pastisseria.. – va parlar una Micaela desencaixada.una pastisseria.. – va parlar una Micaela desencaixada.

Bruno escoltava atònit aquestes paraules sense capacitat de reacció i enteni-Bruno escoltava atònit aquestes paraules sense capacitat de reacció i enteni-

ment.ment.

-Què voleu dir? – preguntà.-Què voleu dir? – preguntà.

- Tu també estaves amb ells!!- va cridar de cop.  Eres amb ells!!- Tu també estaves amb ells!!- va cridar de cop.  Eres amb ells!!

La gent començava a mirar i a murmurar mentre Bruno feia tot el possible perLa gent començava a mirar i a murmurar mentre Bruno feia tot el possible per

treure importància al malentès.treure importància al malentès.
                                                                          
Per la finestra, Castro no demostrava cap interès per res que no fos el seu in-Per la finestra, Castro no demostrava cap interès per res que no fos el seu in-

terlocutor.terlocutor.

-Jo només vaig cometre l´error d'enamorar-me d'ella. Res més. La trobo a faltar-Jo només vaig cometre l´error d'enamorar-me d'ella. Res més. La trobo a faltar

moltíssim- va dir Bruno amb els ulls humits.moltíssim- va dir Bruno amb els ulls humits.

-Calla, maleit!!.- cridava enfurismada la Micaela.-Calla, maleit!!.- cridava enfurismada la Micaela.

Era inevitable pensar que algú va explicar-li alguna cosa incerta, i Bruno només anEra inevitable pensar que algú va explicar-li alguna cosa incerta, i Bruno només an

siava desaparèixer d'una vegada i deixar-se protegir per la mare, pel seu pit amosiava desaparèixer d'una vegada i deixar-se protegir per la mare, pel seu pit amo

rós i comprensiu.. rós i comprensiu.. però dins d´aquell autobús infernal tothom s´el mirava com siperò dins d´aquell autobús infernal tothom s´el mirava com si

hagués comès el més brutal dels crims, humiliat entre els vidres dhagués comès el més brutal dels crims, humiliat entre els vidres d´un infern.´un infern.

-Micaela.. deixi´m explicar.. quasi tartamudejava Bruno.-Micaela.. deixi´m explicar.. quasi tartamudejava Bruno.

Es va sentir gemegar de cop i volta, i Bruno va sentir alguna cosa al seu estomac; Es va sentir gemegar de cop i volta, i Bruno va sentir alguna cosa al seu estomac; 
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Micaela s´alçà de cop llençant insults i exhabrutes, mentre els ocupants de lMicaela s´alçà de cop llençant insults i exhabrutes, mentre els ocupants de l´au-´au-

tobús xisclaven terroritzats.tobús xisclaven terroritzats.

-Jo no sóc el teu enemic, Micaela-Jo no sóc el teu enemic, Micaela  ! –exclamà en Bruno, entregui´m la pistola, si-us! –exclamà en Bruno, entregui´m la pistola, si-us

plau! ..plau! ..

Pel finestral, algú va alertar en Castro del que estava passant i aquest es va llan-Pel finestral, algú va alertar en Castro del que estava passant i aquest es va llan-

çà veloç a l´autobús, colpejant les portes.çà veloç a l´autobús, colpejant les portes.

-Obriu, obriu ràpidament! –cridava el policia.-Obriu, obriu ràpidament! –cridava el policia.

Després d'un breu forcejament, la Micaela havia estat reduïda per alguns passat-Després d'un breu forcejament, la Micaela havia estat reduïda per alguns passat-

gers, mentre en Bruno s´amagava l´arma per entre el pantaló. Tot era enrenou igers, mentre en Bruno s´amagava l´arma per entre el pantaló. Tot era enrenou i

atordiment, tothom sortia del autocar entre empentes i confusió, no sabent exacatordiment, tothom sortia del autocar entre empentes i confusió, no sabent exac

tament per on anar i el que havia passat. Entre la gent, Bruno caminava sota lestament per on anar i el que havia passat. Entre la gent, Bruno caminava sota les

mirades incisives de moltsmirades incisives de molts, i altres desfilaven per les dependències de l´estació , i altres desfilaven per les dependències de l´estació 

per saber quan podrien novament marxar.per saber quan podrien novament marxar.

-És aquí!! –cridà algú assenyalant en Bruno.-És aquí!! –cridà algú assenyalant en Bruno.

-Aparteu-vos, deixi-Aparteu-vos, deixin pas a l´autoritatn pas a l´autoritat  ! –cridava en Castro encaminat-se fins Bru! –cridava en Castro encaminat-se fins Bru

no, que assegut al terra no deixava de mirar la Micaela, la buscava àvidament ambno, que assegut al terra no deixava de mirar la Micaela, la buscava àvidament amb

els ulls tristos i cansats, no era possible que això estigués passant quasi en la fugiels ulls tristos i cansats, no era possible que això estigués passant quasi en la fugi

da, quasi en l´epíleg del malson.da, quasi en l´epíleg del malson.

Coruche esperaria inútilment l´arribada de dos joves emigrants a les seves fron-Coruche esperaria inútilment l´arribada de dos joves emigrants a les seves fron-

teres, i l´atmosfera asfixiant de Madrid donava la benvinguda de nou a Bruno,teres, i l´atmosfera asfixiant de Madrid donava la benvinguda de nou a Bruno,
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assegut en el seient del darrera d´un cotxe policial. assegut en el seient del darrera d´un cotxe policial. 

La gentada pels voltants, expectant i encuriosida, el feien sentir com un monstreLa gentada pels voltants, expectant i encuriosida, el feien sentir com un monstre

sense perdó.sense perdó.

Ningú dels dos gosava enraonar, però la ment d´un d´ells estava a punt d´explo-Ningú dels dos gosava enraonar, però la ment d´un d´ells estava a punt d´explo-

tar com mai havia succeït; el rostre mullat de suor es desdibuixava entre lestar com mai havia succeït; el rostre mullat de suor es desdibuixava entre les

esquerdes de la pell formant una estranya aparença.esquerdes de la pell formant una estranya aparença.

A Bruno encara li quedaven forçes per alçar la mirada i preguntar amb veu llas-A Bruno encara li quedaven forçes per alçar la mirada i preguntar amb veu llas-

timosa.timosa.

-Això és broma, oi? -Això és broma, oi? Tot ha sigut una broma pesada, oi que sí? Des del començaTot ha sigut una broma pesada, oi que sí? Des del comença

  ment..?  ment..?  Vostè no és en Castro, ni oficial de policia.. oi que no? Contesti´m!! Vostè no és en Castro, ni oficial de policia.. oi que no? Contesti´m!! 

Maleit sigui!!...- i va començar a riure d´una manera terrible, agitant-se soro-Maleit sigui!!...- i va començar a riure d´una manera terrible, agitant-se soro-

llosament pel seient del darrera, amb la mirada perduda..llosament pel seient del darrera, amb la mirada perduda..

En Castro va aturar el cotxe mentre un telèfon mòbil començava a sonar.En Castro va aturar el cotxe mentre un telèfon mòbil començava a sonar.

-Ho, hola..? Qui parla?, Qui é-Ho, hola..? Qui parla?, Qui éss  ? –parlava la veu.? –parlava la veu.
  
-Gràcies a Déu és vostè… -va parlar Castro fent una pausa.-Gràcies a Déu és vostè… -va parlar Castro fent una pausa.

-No tingueu por, avui podreu abraçar al vostre fill –hi afegí.-No tingueu por, avui podreu abraçar al vostre fill –hi afegí.

Despertant com d´un llarga letargia, Bruno va obrir els ulls amb les parpelles  en-Despertant com d´un llarga letargia, Bruno va obrir els ulls amb les parpelles  en-

ttreobertes i un fort dolor a les cames. reobertes i un fort dolor a les cames. Si respirava era viu, però no veia indicis Si respirava era viu, però no veia indicis 

de voler seguir en vida d´aquella manera miserable, com conduit  per un atzarde voler seguir en vida d´aquella manera miserable, com conduit  per un atzar
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desgraciat e injust, sense que hi pogués evitar-ho.desgraciat e injust, sense que hi pogués evitar-ho.

Una cosa si que Bruno sabia dins seu.. estava convençut que hi tornaría a veureUna cosa si que Bruno sabia dins seu.. estava convençut que hi tornaría a veure

en Tonino.. sempre tornaven al punt de partida.. potser si que era aquesta la seen Tonino.. sempre tornaven al punt de partida.. potser si que era aquesta la se

va missió ara.. iniciar junts el camí del retorn al inici, oblidar definitivament.va missió ara.. iniciar junts el camí del retorn al inici, oblidar definitivament.
                                                                                                                                                                                                                                                      
Diuen que en el joc de la supervivència tot s´hi val, i durant l´exili es sobreviu enDiuen que en el joc de la supervivència tot s´hi val, i durant l´exili es sobreviu en

mig d´unmig d´un  tot desafortunat i terrible.. també l´atisbe de bellesa havia deixat d´e-tot desafortunat i terrible.. també l´atisbe de bellesa havia deixat d´e-

xistir és clar.. per si de cas.xistir és clar.. per si de cas.

El cel grisenc i nebulós els donava la benvinguda de nou a la ciutat, mentre la miraEl cel grisenc i nebulós els donava la benvinguda de nou a la ciutat, mentre la mira
                                                                                                    
da d´en Castro es reflectia en el retrovisor. Bruno viatjava immers en el record ida d´en Castro es reflectia en el retrovisor. Bruno viatjava immers en el record i

ll´abandó, intentant reincorporar-se del seient antiquat d´aquell cotxe, avançant´abandó, intentant reincorporar-se del seient antiquat d´aquell cotxe, avançant

novament, encaminant- se inexorablement als seus records, novament, encaminant- se inexorablement als seus records, encara amb els ulls encara amb els ulls 

entornats i pesarosos.entornats i pesarosos.

-Esteu molt cansat –digué en Castro sobtadament.-Esteu molt cansat –digué en Castro sobtadament.

-Hem parlat a-Hem parlat amb la seva mare i aviat tot quedarà aclarit, li prometo, jove –sen-mb la seva mare i aviat tot quedarà aclarit, li prometo, jove –sen-

tenciava l´oficial amb veu greu.tenciava l´oficial amb veu greu.

Però en Bruno no ho creia pas que acabaria el malson; dèbil i afamat es guardavaPerò en Bruno no ho creia pas que acabaria el malson; dèbil i afamat es guardava

forces per la seva retrobada amb Tonino. L´estómac suau i relliscós albergava forces per la seva retrobada amb Tonino. L´estómac suau i relliscós albergava 

l´arma de la Micaela, i ningú s´havia adonat d´això. l´arma de la Micaela, i ningú s´havia adonat d´això. 

Les paraules del seu interlocutor ressonaven llunyanes i falses ja.. a hores d´araLes paraules del seu interlocutor ressonaven llunyanes i falses ja.. a hores d´ara

ja només restava la venjança.ja només restava la venjança.
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Per entre la metròpoli, el serpentejant ciment ofega la llibertat d´en Bruno quePer entre la metròpoli, el serpentejant ciment ofega la llibertat d´en Bruno que

sent defallir entre la opressió i la incoherència. Minuts, segons, instants, espaisent defallir entre la opressió i la incoherència. Minuts, segons, instants, espai

invisible entre el bé i el mal, i tot té un final, el teló de la vida que dóna pas al proinvisible entre el bé i el mal, i tot té un final, el teló de la vida que dóna pas al pro

per acte, o per acte, o al “The end” per sempre més..al “The end” per sempre més..

Bruno camina lentament seguit d´en Castro. L´etern passadís que condueix el ca-Bruno camina lentament seguit d´en Castro. L´etern passadís que condueix el ca-

labós sembla una metàfora d´aquest viatge de mai acabar.labós sembla una metàfora d´aquest viatge de mai acabar.

La sala fosca endevinava les llums de la tardor, i la vermellor casi tènue dels raigsLa sala fosca endevinava les llums de la tardor, i la vermellor casi tènue dels raigs

recordaven en Bruno aquella tarda silenciosa i trista que fugí de Coruche per rerecordaven en Bruno aquella tarda silenciosa i trista que fugí de Coruche per re

trobar-se amb l´altre món.trobar-se amb l´altre món.

La seva mirada vagava per entre l´espai sense rumb, aliè a la realitat o potser enLa seva mirada vagava per entre l´espai sense rumb, aliè a la realitat o potser en

voltat de la nostàlgia d´un temps passat, del crepuscle infinit de Coruche, dels gevoltat de la nostàlgia d´un temps passat, del crepuscle infinit de Coruche, dels ge

nolls encrostats de la infància, dels somnis a cau d´orella..nolls encrostats de la infància, dels somnis a cau d´orella..   ; i ara uns éssers rars; i ara uns éssers rars

interrogaven i parlaven d´extorsions, de mort, de venjança.interrogaven i parlaven d´extorsions, de mort, de venjança. . . 
                                                                                                                                                                                                    
Dario Caiseño i Tonino es toparen de cop amb les dues presències gairebé a dosDario Caiseño i Tonino es toparen de cop amb les dues presències gairebé a dos

metres de distància.metres de distància.

Asseguts i esposats no semblaven ni de llunys dos mafiosos astuts i enigmàtics, siAsseguts i esposats no semblaven ni de llunys dos mafiosos astuts i enigmàtics, si

nó dos canalles de tres al quart miserables i anodins per a qualsevol.nó dos canalles de tres al quart miserables i anodins per a qualsevol.

Sense que ningú el pogués veure, Bruno es tragué l´arma que duia amagada i apunSense que ningú el pogués veure, Bruno es tragué l´arma que duia amagada i apun

tant cap en Tonino disparà tres vegades al pit sense més pensar.tant cap en Tonino disparà tres vegades al pit sense més pensar.
  
Ràpidament es girà d'esquena perquè no es veiés com les llàgrimes anaven a es-Ràpidament es girà d'esquena perquè no es veiés com les llàgrimes anaven a es-
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clatar-li mentre sentia els gemecs del seu amic, agonitzant i malferit que es pre-clatar-li mentre sentia els gemecs del seu amic, agonitzant i malferit que es pre-

cipitava al terra.  cipitava al terra.  

Batent- li el cor per mil, Bruno va deixar anar l´arma al terra amb els braços paraBatent- li el cor per mil, Bruno va deixar anar l´arma al terra amb els braços para

litzants, esgarrifat litzants, esgarrifat i plorant desconsolat, tot envoltant de guàrdies que l´assetjai plorant desconsolat, tot envoltant de guàrdies que l´assetja

ven.ven.

OOh Déu ! –exclamà en Castro, que amb gest decidit i paternal allargà els braçosh Déu ! –exclamà en Castro, que amb gest decidit i paternal allargà els braços

per apropar- se´l.per apropar- se´l.

- Ocupeu- vos del detingut i comproveu si respira!!  - Ocupeu- vos del detingut i comproveu si respira!!  RàpidRàpid  ! – manà en Castro als ! – manà en Castro als 

seus subordinats.seus subordinats.
                                                                                                              
La nit borratxa els sentiments i tendeix a aplacar les fúries, les incontrolaLa nit borratxa els sentiments i tendeix a aplacar les fúries, les incontrolablesbles

necieses de l´ésser humà es gronxen a l´espera d´un altre urpada de la nostra necieses de l´ésser humà es gronxen a l´espera d´un altre urpada de la nostra 

imperfecció global, immensa, insaciable per mostrar-se descarada i locuaç; des-imperfecció global, immensa, insaciable per mostrar-se descarada i locuaç; des-

llenguada, vulgar i terrenal.  llenguada, vulgar i terrenal.  

La soledat deforme i pesada s´arremolina per tots els racons on la mirada arriLa soledat deforme i pesada s´arremolina per tots els racons on la mirada arri

va,  esplaiant-se la brutícia i el desordre per arreu, la opressió de lloc i les olors va,  esplaiant-se la brutícia i el desordre per arreu, la opressió de lloc i les olors 

amargues del sexe sense tendreses...amargues del sexe sense tendreses...

Ningú és com la Sònia però. Ningú es desfà entre els seus braços com ella, ambNingú és com la Sònia però. Ningú es desfà entre els seus braços com ella, amb

la calidesa del seu alè a cau d´orella, els cabells despentinats acariciant el seu la calidesa del seu alè a cau d´orella, els cabells despentinats acariciant el seu 

cos i la seva ànima.. tot es va perdre un dia per sempre.cos i la seva ànima.. tot es va perdre un dia per sempre.

Els cops de la porta ressonen estrepitosos al cap d´en Bruno, que sota el clarobs-Els cops de la porta ressonen estrepitosos al cap d´en Bruno, que sota el clarobs-
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cur de la finestra  es retorça sobre si mateix buscant un espai per incorpo-cur de la finestra  es retorça sobre si mateix buscant un espai per incorpo-

rar-se, amb els cops reticents que ensordeixen la consciència, amb els ulls mig rar-se, amb els cops reticents que ensordeixen la consciència, amb els ulls mig 

tancats, mig oberts.tancats, mig oberts.

-Qui hi ha?- va digué recolzant-se a la porta.-Qui hi ha?- va digué recolzant-se a la porta.

-Obri noi!!, Sóc en Castro!! – es sentí al darrere .-Obri noi!!, Sóc en Castro!! – es sentí al darrere .

-Li recordo que està vostè sota arrest domiciliari!, Obri per favor, li ordeno-Li recordo que està vostè sota arrest domiciliari!, Obri per favor, li ordeno

immediatament!!- exclamà l´oficial amb veu enèrgica.immediatament!!- exclamà l´oficial amb veu enèrgica.

Una figura de dona lliscava entre Una figura de dona lliscava entre suors i carmi de llavis, les salives fulgurants isuors i carmi de llavis, les salives fulgurants i

adormides s´asadormides s´assequen entre els pits i olors de la nit.. i Bruno allà plantat, saludasequen entre els pits i olors de la nit.. i Bruno allà plantat, saluda

en Castro tímidament, sense alçar la vista i cobert només per una espècie de mo-en Castro tímidament, sense alçar la vista i cobert només per una espècie de mo-

cador entre la cintura.cador entre la cintura.

Bruno el mirà amb certa desconfiança, però l´obeeix. No té altre remei d´altreBruno el mirà amb certa desconfiança, però l´obeeix. No té altre remei d´altre

banda. Sense pensar es refresca la cara i rescata una camisa neta del armariet,banda. Sense pensar es refresca la cara i rescata una camisa neta del armariet,

sortejant un escampall entre robes, papers i desordre per arreu.sortejant un escampall entre robes, papers i desordre per arreu.

Bruno observa com en Castro observa, quan el so de la porta arrabassa tot dubteBruno observa com en Castro observa, quan el so de la porta arrabassa tot dubte

de que algú ha fugit inesperadament sense gaires complaences.de que algú ha fugit inesperadament sense gaires complaences.

- A on he d´anar? – pregunta finalment Bruno.- A on he d´anar? – pregunta finalment Bruno.

-La seva mare no estaria orgullós de vostè, jove. Res canviarà ja. M'ha d'acompa--La seva mare no estaria orgullós de vostè, jove. Res canviarà ja. M'ha d'acompa-

nyar jove, vinga, – va parlar un Castro protector.nyar jove, vinga, – va parlar un Castro protector.
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El paisatge urbà és cruel a tota velocitat. Sembla que deixes enrere milers deEl paisatge urbà és cruel a tota velocitat. Sembla que deixes enrere milers de

vides sense explorar, tantes històries per descobrir, molts somnis que potser vides sense explorar, tantes històries per descobrir, molts somnis que potser 

mai es faran realitat.. i a molts kilòmetres per hora tots tenim un kilòmetre cemai es faran realitat.. i a molts kilòmetres per hora tots tenim un kilòmetre ce

ro del qual hem partit, o potser encara hi estem donant voltes sense fi, comro del qual hem partit, o potser encara hi estem donant voltes sense fi, com

atrapats en el temps.atrapats en el temps.

Bruno desperta d´un dejà vu malaltís, recordant la seva condició d'immigrant comBruno desperta d´un dejà vu malaltís, recordant la seva condició d'immigrant com

una d´aquestes vides tan ignorades pels demés com les que ell observa tantesuna d´aquestes vides tan ignorades pels demés com les que ell observa tantes

vegades des de la finestra de casa, amb la lucidesa del que ha fugit del foc provegades des de la finestra de casa, amb la lucidesa del que ha fugit del foc pro

tector a la buidor de la soledat. tector a la buidor de la soledat. 

Perquè aquí?- pensa en Bruno.Perquè aquí?- pensa en Bruno.

En Castro acomiada dos oficials de policia en arribar.En Castro acomiada dos oficials de policia en arribar.

Bruno alça la vista empassant saliva. La posta de sol estava per caure i el cel està Bruno alça la vista empassant saliva. La posta de sol estava per caure i el cel està 

seré.seré.

Aquell hospital el feia tremolar de dolor. El record de la Sònia s´apropava de miAquell hospital el feia tremolar de dolor. El record de la Sònia s´apropava de mi

ca en mica de tot el seu cos, el batecs del cor anant mil per hora amb un dramà-ca en mica de tot el seu cos, el batecs del cor anant mil per hora amb un dramà-

tic roig del cel com un aurea inquietant, persistent, gairebé teatral. tic roig del cel com un aurea inquietant, persistent, gairebé teatral. 

En Castro s´acostà en Bruno i li digué:En Castro s´acostà en Bruno i li digué:

- El final del viatge quasi ha acabat. - El final del viatge quasi ha acabat. 

Bruno el mirà de dalt a baix. Què volia dir això?Bruno el mirà de dalt a baix. Què volia dir això?

Tot romania en silenci. Sabia que Tonino era viu. Era el final d´aquestes dues viTot romania en silenci. Sabia que Tonino era viu. Era el final d´aquestes dues vi
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des que altres com podien contemplar com ho feia en Bruno.des que altres com podien contemplar com ho feia en Bruno.

Tot romania en silenci. Tonino era viu. Les llàgrimes relliscaven i un rar somriureTot romania en silenci. Tonino era viu. Les llàgrimes relliscaven i un rar somriure

aparegué en el seu rostre. Des de les alçades es divisaven els núvols ataronjats aparegué en el seu rostre. Des de les alçades es divisaven els núvols ataronjats 

donant una llum bellíssima rere el finestral. donant una llum bellíssima rere el finestral. 

En Castro no podia amagar emoció, i girant- se va fer un gest estrany al guàrdia.En Castro no podia amagar emoció, i girant- se va fer un gest estrany al guàrdia.

- No fugis més, fill meu- va anunciar la veu d´una mare suaument.- No fugis més, fill meu- va anunciar la veu d´una mare suaument.

-Mare!  Ets tú!.. Oh Déu meu!!..- Va adonar- se Bruno de la seva presència a l'ins--Mare!  Ets tú!.. Oh Déu meu!!..- Va adonar- se Bruno de la seva presència a l'ins-

tant amb llàgrimes als ulls.tant amb llàgrimes als ulls.

Abraçat a la mare Bruno sentí que aquell cel rogenc era com un paradís que haviaAbraçat a la mare Bruno sentí que aquell cel rogenc era com un paradís que havia

trobat al final del infern.trobat al final del infern.

Abraçat a la mare sentí tot l´amor que un dia el van arrabassar de cop.Abraçat a la mare sentí tot l´amor que un dia el van arrabassar de cop.

Tonino és viu com ell desitjava dins el seu cor, i observant com abraça a la maTonino és viu com ell desitjava dins el seu cor, i observant com abraça a la ma

re potser s´adona de la grandesa de l´ésser humà, de quantes Micaela i Sòniare potser s´adona de la grandesa de l´ésser humà, de quantes Micaela i Sònia

perdudes entre els laberints de lperdudes entre els laberints de l´absurd perden el tren de la sort, la sort de´absurd perden el tren de la sort, la sort de

plorar ara plegats, com el cel rogenc que atresora el dia passat, la sort de ama-plorar ara plegats, com el cel rogenc que atresora el dia passat, la sort de ama-

gar tota la tristor passada.gar tota la tristor passada.

Els germanets també hi són. Tonino busca amb la mirada un d´ells i l´apropa capEls germanets també hi són. Tonino busca amb la mirada un d´ells i l´apropa cap

a ell. El petit somriu. Alguna cosa hi ha entre les seves mans, que amb nerviosismea ell. El petit somriu. Alguna cosa hi ha entre les seves mans, que amb nerviosisme

mou sense parar.mou sense parar.
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Bruno endevina les seves passes i s´agenolla davant ell acariciant-li les galtes Bruno endevina les seves passes i s´agenolla davant ell acariciant-li les galtes 

amb tendresa.amb tendresa.

-Que hi hà-Que hi hà  ?? –pregunta Bruno intrigat.?? –pregunta Bruno intrigat.

``tant de bo ens tornéssim a trobar.. i conversar un bon dia``tant de bo ens tornéssim a trobar.. i conversar un bon dia

els tres junts... i seré al 21 del carrer Talavera.els tres junts... i seré al 21 del carrer Talavera.

A reveure´´A reveure´´

El petit fuig deixant eEl petit fuig deixant en Bruno amb el paper entre les mans.n Bruno amb el paper entre les mans.

L´exili era dur. L´amor no ho va ser.L´exili era dur. L´amor no ho va ser.

Ja en present haver estimat ara cura les ferides del passat.Ja en present haver estimat ara cura les ferides del passat.

Bruno volia veure de nou aquella dóna d´ones platejades i aspecte fràgil que un Bruno volia veure de nou aquella dóna d´ones platejades i aspecte fràgil que un 

dia la casualitat va unir. Aquesta vegada si era aquesta la seva missió, i recordardia la casualitat va unir. Aquesta vegada si era aquesta la seva missió, i recordar

aquell rostre pigat aquell rostre pigat que els germanets haguessin contemplat somrient bocabadats,que els germanets haguessin contemplat somrient bocabadats,

mentrestant la ciutat engula contes sorprenents de vides sorprenents que des dementrestant la ciutat engula contes sorprenents de vides sorprenents que des de

el finestral semblen anodines.el finestral semblen anodines.
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