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Aquella situació s’havia d’acabar. 

En Pere es va despertar amb aquesta obsessió. Havia de 
tranquil·litzar-se per a poder preparar un pla i aconseguir 
així el seu objectiu. 

Va trucar a la feina i, amb veu ronca, va comunicar a la 
seva  secretària  que  aquell  dia  no  aniria  a  treballar. 
L’Angie, estranyada, ja que en els deu anys que portaven 
treballant junts no havia fallat ni un sol dia, li va dir que 
no es preocupés de res. 

Tot seguit es va asseure a la taula del menjador amb un 
bolígraf i la seva millor llibreta, decidit a traçar el pla. 

Uns segons després es va haver d’aixecar per a rentar els 
plats  del  sopar  de  la  nit  passada:  no  es  concentraria 
sabent que hi havia plats bruts. Un cop assegut de nou 
per  començar  la  tasca,  es  va  haver  d’aixecar  una  altra 
vegada per fer-se el llit; si no no podria estar per la feina. 

Es  va  obligar  a  fer  un  esforç  mental  per  asseure’s  un 
tercer cop i va aconseguir pensar durant quatre hores fins 
que  va  tenir  clar  què  havia  de  fer.  Ho  va  anotar  tot 
detalladament  a  la  llibreta  i,  en  acabar,  l’excitació  el 
desbordava. Es va prendre una pastilla per no perdre el 
control i es va estirar al sofà per esperar que li fes efecte. 

En despertar-se, tot i la dormida es trobava fatal: tenia la 
sensació que el cap li havia d’explotar per la pressió que 
hi tenia a l’interior, no s’havia tapat i havia agafat fred, 
l’estómac li  recordava que no havia  dinat  i  que només 
havia menjat dues magdalenes en tot el dia i, per acabar-
ho de rematar, va recordar que havia de trucar l’Angie per 
veure com havia anat la jornada a l’oficina. Va prémer el 
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botó d’encendre del telèfon i abans de poder-hi marcar el 
número secret l’aparell es va apagar. 

« “Mecagun” la puta: sense bateria. 

Un cop trobat el carregador, endollat el telèfon i introduït 
el número secret, el telèfon va emetre senyals per avisar 
que havia rebut nou trucades perdudes. Espantat, 

va  imaginar  les  pitjors  situacions  que haurien portat  a 
l’Angie a trucar tants cops. 

«  No t’atabalis,  Pere,  segur  que  no  és  res,  només  que 
l’Angie vol saber com et trobes. O no... 

Les  nou  trucades  perdudes  provenien  d’un  mateix 
número desconegut que no era el de l’oficina, ni coincidia 
amb  cap  entrada  de  l’agenda  telefònica,  i  això  el  va 
descol·locar: de qui podria ser? Això era millor o pitjor? 

«  I  si  la  Mercè  ha  tingut  un  accident  i  truquen  de 
l’hospital? Després de tot el que m’ha fet s’ho mereixeria. 
I si és la nena qui ha tingut l’accident? I si ha mort? 

Començava per 957 i en Pere no va saber interpretar el 
seu origen. Va mirar el rellotge: dos quarts de set passats. 
L’Angie estava a punt de marxar de l’oficina i encara no 
l’havia trucada. El cap, el cap, el caaap! 

Cada cop hi havia menys llum al menjador i hi feia més 
fred. Es va aixecar per endollar l’estufa, aquella amb què 
en  altres  temps  escalfaven  el  quarto  de  bany  i  que  la 
Mercè  li  va  deixar  endur  de  casa  seva  quan  es  van 
separar.  Com  havia  canviat  la  seva  vida:  ara,  aquell 
aparell era l’única eina de què disposava per escalfar tot 
el pis. Entre els diners del lloguer, la meitat de la hipoteca 
de la casa on encara vivien la seva ex-dona i la seva filla i  
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el que li havia de passar com a manutenció de la nena, 
havia de fer filigranes per sobreviure. 

Les  dues  barres  de  l’estufa  es  van  transformar  en  dos 
cilindres  incandescents  i  l’olor  de  la  pols  cremada  va 
envair el menjador. En Pere va anar cap al quarto de bany 
i  dins  l’armariet  hi  va  trobar  aquelles  pastilles  que, 
generalment,  li  resolien  aquestes  situacions;  se’n  va 
prendre tres de cop, si amb un parell sovint no acabava 
de passar-li el mal de cap, avui sense cap mena de dubte 
tres podrien, fins i tot, ser insuficients. 

Quan li va semblar que ja es trobava una mica millor va 
tornar al menjador i va encendre la làmpada de peu que 
donava una claror “íntima”, com deia la Mercè. Va agafar 
el telèfon i quan buscava “oficina” en el llistat de l’agenda, 
va notar un excés de saliva a la boca; de sobte, una suor 
freda feia acte de presència i, immediatament un exèrcit 
de petites gotes ja li cobrien la superfície del front. 

« Ets imbècil, Pere: no has menjat res en tot el dia i ets 
capaç d’engolir tres pastilles com si fossin pipes. Un, dos, 
tres, quatre senyals i abans que pogués sonar la cinquena 
va haver de deixar  el  telèfon sobre el  sofà i  posar-se a 
córrer de nou cap al quarto de bany. Quan es va quedar 
tranquil,  amb  mans  i  cames  tremoloses  pels  esforços 
realitzats  per  tal  d’eliminar  de  dins  seu  allò  que  li  era 
nociu, se li van plantejar alguns dubtes: 

« No ha contestat per què no li he donat temps o per què 
ja no hi és, a l’oficina? 

« Qui és el del número 957? Per què no torna a trucar? 

«  Netejo  ara  la  desgràcia  del  quarto  de  bany  o  truco 
primer a l’Angie? 
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« Quina hora deu ser ja? 

Un cop fregat el quarto de bany, amb cinc canvis d’aigua 
del  cubell,  es  va  poder  concentrar  en  les  trucades  que 
havia de fer. 

Quan  estava  amb  el  telèfon  a  les  mans  per  trucar  a 
l’oficina es van produir tres fets que avançaren el pitjor 
desenllaç possible: 

1. Va mirar el rellotge: eren quarts de vuit. A l’oficina 
ja no hi quedava ningú. 

2. Va començar a sonar música en l’ambient que feia 
vibrar fins i tot els vidres de les finestres: el veí fill 
de puta feia de les seves. 

3. L’intèrfon va sonar, desagradable. 

El  cor  li  va  a  començar  a  glatir  amb  un  ritme 
descontrolat,  la  suor  freda,  preludi  de  la  vomitada 
anterior,  es  va  convertir  en  calenta,  amb fogots  que  li 
coloraven  la  cara,  mentre  la  respiració  accelerada  va 
provocar-li un mareig que amb prou feines el va permetre 
contestar amb facilitat a l’aparell del rebedor: 

 Qui..., qui,... hi ha?‐
Sóc l’Angie senyor Pere. He vingut a veure com es troba,‐  

Em vol obrir, senyor 

Pere? Porto mel i una mica de brou per vostè. 

Aff, aff, em troboooo, em troboo, bé. Afff, afff. ‐
Si us plau, senyor Pere, obri’m. Li prepararé una sopeta‐  

calenta. 

Amb resignació, no va tenir més remei que prémer el botó 
i obrir-li  la porta del seu pis. Acte seguit en Pere es va 
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desplomar:  s’havia  col·lapsat,  el  seu  cervell  no  va 
aguantar més la pressió. 

L’Angie va trobar la porta del pis lleugerament oberta i, 
després de trucar i cridar al Sr. Pere, la va obrir una mica 
més  i  va  ficar  el  cap  pel  petit  espai.  No  va  veure  res; 
només  al  fons  del  passadís  la  lleugera  claror  de  la 
làmpada del menjador. 

Senyor Pere! Sóc l’Angie, que es troba bé? ‐
Silenci. Només la música estrident, que s’esmunyia per la 
porta del veí del costat, com a única resposta. 

Després d’uns quants segons va identificar el passadís i, 
al fons, el menjador més il·luminat. Fins i tot hi va veure 
la petita estufa al terra amb les dues barres roents. 

Senyor Pere? Senyor Pere? ‐
“Txumba, txumba, txumba, sube, sube, hasta lah nuveh,‐  

txumba....” 

S’atreví a obrir més la porta, però va topar amb alguna 
cosa que no deixava obrir-la del tot. Llavors es va adonar 
que  el  senyor  Pere  estava  estès  a  terra,  a  escassos 
centímetres dels seus peus. Va entrar, va tancar la porta i 
es va agenollar per veure què passava, però no era fàcil 
amb tan poca llum i va decidir que el millor que podia fer 
era arrossegar-lo fins al menjador, l’únic lloc on hi havia 
una mica de claror. 

L’Angie va veure el telèfon mòbil d’en Pere sobre el sofà i 
instintivament  el  va  agafar  per  trucar  a  urgències. 
Enllestida la trucada, i mentre esperava l’ambulància o el 
metge que havien d’acudir en breus minuts, va veure les 
nou trucades perdudes del telèfon. 
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No  es  va  poder  estar  de  marcar  aquell  número  que 
començava per 957.

¿Dígame?‐
Bona  tarda.  Sóc  l’Angie  Bernat,  secretària  del  senyor‐  

Pere Puigsunyer.

¿Dígame?  No  la  entiendo.  ¿Podría  hablarme  en‐  
castellano, por favor?

Sí, buenas tardes. Decía que soy la secretaria del señor‐  
Pere Puigsunyer y que tenemos varias llamadas suyas por 
responder. 

 ¿Es usted la del concurso? ¿Hemos entrado? ¿Nos llama‐  
para concursar? 

 No  le  entiendo.  ¿Podriá  decirme  podría  dónde  estoy‐  
llamando? 

 A San Sebastián de los Ballesteros. Yo soy Pepe Curiel y‐  
esta mañana hemos 

llamado al teléfono del concurso de la tele. Sí, una decena 
de veces. 

 Pues este es el teléfono particular del señor Puigsunyer.‐  
Parece que se han 

equivocado. Buenas tardes. 

 Buenas tardes y disculpe las molestias. ‐
Només era una equivocació... 

Sobre  la  taula  hi  va descobrir  la  llibreta  de  notes  d’en 
Pere.  No  va  poder  evitar  acostar-s’hi  i  obrir-la.  Els 
primers fulls eren plens de notes desordenades i tatxades. 
però quan va passar la sisena o setena pàgina en va veure 
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una  totalment  diferent,  amb  lletra  perfecta,  sense  cap 
rastre de rectificació i clarament organitzada: 

1. Problemes 

a.  Problema  econòmic:  0,5  Hipoteca  +  Manutenció  +  
Lloguer + despeses generals + assegurances + mútua >  
ingrés mensual. 

b.  Problema  familiar:  fracàs  matrimonial  i  pèrdua  
afectiva de la filla. 

c. Problema social: Solitud. 

d.  Problema sexual:  abstinència  forçada  derivada del  
problema anterior. 

e.  Problema  vital:  Vivenda  sense  mínimes  condicions  
d’habitabilitat. 

f.  Problema  laboral:  monotonia  i  odi  al  superior  
dèspota. 

g. Problema mental: ansietat i obsessions. Derivats dels  
problemes anteriors. 

2. Possibilitats futures 

a. Addiccions vàries (actualment en fase inicial) 

b. Suïcidi 

c. Solucions planificades. 

3. Possibilitat preferida 

a. Solucions planificades 
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4. Solucions  planificades  (per  ordre  cronològic  
d’execució) 

a. Eliminació accidental de la Mercè. 

b. Concessió automàtica de la custòdia. 

c.  Venda  primera  vivenda  i  compra  d’una  vivenda  
digna. 

d.  Inici  de  relacions  profundes  amb  alguna  dona  
aprofitant  el  nou  estatus  econòmic.  Per  proximitat  i  
jerarquia l’Angie podria ser la millor candidata (s’ha de  
descobrir si actualment té parella=> eliminar-la). 

e. Redacció de currículum i inici de cerca de nou treball. 

f. Èxit. 

5. Resultat 

a.  Solució  de  cadascun  dels  problemes  descrits  en  
l’apartat  1.  Especialment  queda  resolt  el  problema  
indexat amb la lletra g. 

Un cop va  haver  llegit  el  full,  l’Angie  va entendre  una 
mica millor el Pere i, lluny d’ofendre’s per la seva possible 
elecció  en  l’inici  de  les  “relacions  profundes”,  va  notar 
com les galtes se li  enrojolaven, el cor s’accelerava i els 
mugrons se li endurien al pensar que el seu cap podria ser 
capaç d’eliminar la seva parella per tal d’aconseguir-la. 
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