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I

Quan vaig obrir els ulls, res semblava diferent. Tot i així, 
alguna cosa similar a una ressaca abstèmia em mantenia 
pres sobre el matalàs, sense que el meu cervell tingués ja 
autoritat per dirigir-me els moviments. Des d’aquell estat 
vegetatiu,  em  veia  el  cos  desplomat,  amb  samarreta 
Imperi  i  pantalons  texans,  tot  mig  arrebossat  de  sorra 
clara. Feia misèria. Amb aquelles pintes, ningú hauria dit 
que  era  policia.  No  despertava  res  que  s’assemblés  al 
respecte que la meva placa era capaç d’invocar. Recordo 
que, tot i que aparentment tot seguia al seu lloc, aquell 
matí  era  molt  estrany:  Una calor  eixuta entrava per  la 
finestra que  deixava escapar impotent, el  poc aire que 
quedava.  Mentrestant,  cànons  de  sirenes  de  policies 
rebotaven des  dels  carrers  de  la  ciutat  a  les  parets  del 
meu cervell. Gotes denses com mercuri regalimaven per 
l’ampit  del  balcó  del  pis  de  sobre  i  es  desplomaven al 
meu, seguint el ritme dels segons d’un rellotge. Aquella 
tempesta encara em tronava per dins. El gat que sempre 
em despertava amb la llengua de raspall encara no havia 
tornat dels habituals tombs somnàmbuls per les teulades. 
El  veia  en  un  festeig  matinal  o  enmig  de  perilloses 
missions  perseguint  espines  del  peix  del  mercat. 
L’imaginava rodolant per l’herba d’una pendent o imitant 
un camaleó estès al sol. 

De sobte, la projecció de pensaments va ser boicotejada 
per un fotograma intrús. En ell vaig veure la seva cara, el 
rostre del criminal amb el que m’havia obsessionat i que 
havia perseguit infrenable 13 anys de la meva vida. I allò 
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que ara veia tan clar no era una fotografia, sinó una nova 
expressió que em reptava immutable a dos pams del meu 
nas.  Estava completament xop davant  meu,  amb venes 
d’aigua que li  regalimaven per la geografia accidentada 
del  rostre.  Aliè  a  tot,  seguia  insultant-me  amb  les 
pupil·les com diafragmes fotogràfics en plena acció de nit. 
Sabia  que  allò  no  era  només  material  de  la  meva 
imaginació o el meu anhel, tan amic de les al·lucinacions i 
els  deliris.  Havia  somiat  mil  vegades  el  tacte  de  les 
manilles tancant-se al voltant dels seus canells, però allò 
que ara veia no pertanyia a la ficció. Aquella vegada se 
m’havia escapat després de tenir-lo dins la mà. L’havia 
vist i respirat a dos pams de mi, i sense recordar com ni 
per  què,  havia  desaparegut  amb  la  discreció  del  més 
cèlebre escapista.  Em semblava un error de principiant 
per part meva, una humiliació inexplicable que ara per 
ara, vaig decidir, mantindria en secret.

II

Aquell cafè era com aigua embrutada de fang amb color 
de cendra i gust de pols. Vaig escopir -lo a la pica de la 
cuina i vaig abandonar una mirada frustrada al carrer que 
s’albirava per la finestreta. No podia entendre què havia 
canviat durant aquella nit. No corria ningú enlloc però no 
deixaven  de  sentir-se  patrulles  disperses.  La  calor 
desèrtica  m’enganxava  la  roba  a  la  pell  fent-me  els 
pulmons més i  més petits.  Una dutxa freda m’ajudaria, 
vaig pensar.  

Abans  de  començar  a  treure’m  la  roba  assegut  al 
tamboret del bany, vaig intentar aixecar-me i  acostar-me 
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al mirall buscant en el reflex, un desconcert bessó al meu. 
Confiat,  el  meu braç  va  repenjar-se  sobre  el  buit  d’un 
centímetre mal calculat i vaig caure a terra. Cada racó del 
meu cos va ser arrossegat pels braços que van entomar 
tot el pes. Després d’uns segons mirant d’entendre si tot 
allò era producte d’unes drogues que no recordava o una 
epidèmia rara que viatjava en la calor, vaig palpar sobre 
la rajola, el plàstic d’un clauer amb una clau lligada, que 
havia rodolat des d’alguna butxaca. Al plàstic, un “389” 
reposava  a  sobre  de  les  lletres  despintades  del  logotip 
d’un motel. Com havia arribat aquella clau a la butxaca 
dels meus texans era un assumpte massa complex per la 
meva adormida memòria. 

La  trobada  m’havia  despistat  de  la  dutxa  i  m’havia 
despertat les ganes de descobrir d’on havia sortit la clau. 
Enmig  dels  meus  innats  exercicis  detectivescs,  una 
tórtora  va entrar  per  la  finestra amb la  intensitat  d’un 
projectil i es va desplomar per la moqueta com un avió 
fora de control. Després d’incorporar-se matusserament, 
l’animal va començar a avançar per l’habitació fent servir 
tant  les  ales  com les  potes  per  caminar.  L’estupefacció 
m’havia capat la parla, però això no va impedir a aquell 
intrús, travessar l’estança emulant l’estil d’un quadrúpede 
esgarrat.  Obria el  bec i  deixava anar uns gemecs llargs 
com  d’auxili.  Costava  desxifrar  quina  estranya  agonia 
l’empenyia a comportar-se d’aquella manera. Tot plegat li 
confiava  una  certa  repugnància.  Com  va  poder,  es  va 
espolsar  gotes  de  pluja  del  plomatge.  Amb  uns  ullets 
minúsculs,  em  mirava  d’una  manera  que  em  resultava 
familiar.  Després  de  tornar-li  una  resposta  buida,  vaig 
contemplar com s’acostava coix al bol de llet del meu gat i 
s’hi  abocava  amb el  bec  obert,  afamat,  i  una  llengüeta 
curta i àgil. Era un autèntic felí el que ara es bevia aquella 
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llet gota a gota, aguantant-se amb les ales per no caure de 
bocaterrosa  a  dins.  Què  representava  allò?  Aquella 
mostra  de  naturalesa  anàrquica?  Em  vaig  ajeure  de 
quatre grapes i vaig anivellar els meus ulls al seu cap fins 
que vaig distingir el que fins llavors se m’havia mantingut 
invisible:  Enmig  de  les  plomes  mal  pentinades,  una 
corretja  vermella  li  envoltava  el  coll.  Vaig  escurçar 
distàncies amb cautela per aguditzar la vista fins que no 
me’n  va  quedar  dubte:  Aquell  monstre  alat  portava  el 
collar  del  meu gat,  encongit  com l’Alícia  de Carroll.  El 
nom  del  meu  “mixo”  encara  es  veia  gravat  amb 
lil·liputenques grafies que el rememoraven. Algú es volia 
mofar de mi? Un cop al cap? Els efectes encara vigents 
d’una  embriaguesa  persistent?  Els  primers  brots  d’un 
trastorn de bogeria, vaig arribar a pensar. Si no era així, 
què empenyia a aquell encreuament d’espècies a beure’s 
la llet com un mamífer i a caminar de quatre grapes com 
un gat? I què vivia en aquella mirada que ara finalment 
recordava de què coneixia? 

Semblava acabat de reeixir a la superfície després d’uns 
minuts dins l’aigua. El so estrident de les sirenes es va 
obrir  camí pel  túnel  dels  meus timpans,  entrant per la 
finestra  amb  insistència  mecànica.  Em  vaig  acostar  al 
balcó i vaig buscar les fluorescències blaves i vermelles. Al 
costat  dels  cotxes patrulla,  un camió de bombers havia 
desplegat  els  seus  dispositius  d’urgència.  Sense  foc  ni 
fum,  la  cosa  es  presentava  igualment  dramàtica.  Vaig 
radiografia la imatge: Una escala llarguíssima repenjada 
al  tronc  d’un  faig  feia  de  via  per  on grimpava un dels 
bombers. Un altre més avantatjat estava al cap damunt, a 
poca  distància  d’uns  cossos  confusos  que  es  regiraven 
amb por sobre una torra elèctrica. Afilant la vista, vaig 
adonar-me que es tractava de cinc o sis gossos. Tots eren 
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vagabunds  i  “sensesostres”  que  solien  voltar  erràtics 
durant  la  nit  buscant  deixalles  comestibles.  Qui  havia 
pogut  pujar-los  fins  allà?  No  hi  havia  dubte  que  la 
resposta  explicaria  també  el  que  acabava  de  passar  al 
meu  pis.  No  eren  més  que  dos  capítols  d’una  mateixa 
novel·la surrealista.  Els  quissos feien passetes a dreta i 
esquerra i movien les potes del davant com ales, alçats 
sobre les del darrere com si esperessin alçar el vol. Obrien 
la  boca  i  esbossaven  una  versió  caricaturesca  del  que 
voldria ser una piulada esgarrifada. Una piulada com de 
pardal. 

Mentre  mirava  el  circ  grotesc  en  la  distància,  tot 
semblava molt  més clar,  al  temps que s’anava acostant 
més  i  més  a  l’absurd.  Què  havia  fet  d’aquella  ciutat 
l’escenari d’una mutació maligne? Com s’havia encabit el 
meu gat dins aquella petita tórtora? Com aquells pardals 
havien  acabat  presos  en  vestuaris  canins?  Preguntes 
inconnexes i difícils de respondre es clavaven en la diana 
atònita  de  la  meva  ment,  explotant  després  com  focs 
d’artifici.  Tan  efímeres  com  les  espurnes  dels  petards, 
venien i  marxaven fins que em vaig  quedar  de nou en 
blanc. Quan me’n vaig adonar, el gat-tórtora havia saltat 
fins a l’ampit de la finestra. Ho havia fet amb la facilitat 
pròpia de  la  seva essència  felina i  no amb l’estil  d’una 
volada.  Un cop allà,  ell  també havia  volgut  contemplar 
l’escena del rescat dels pardals-gossos. Al seu costat,  la 
cortina intermitent de gotes relliscava des de dalt, sense 
que la calor estèril de fora fos capaç d’assecar-la.  Com si 
intentés aconseguir una altra perspectiva del que veia, el 
gat-tórtora  va  inclinar  el  cap.  Semblava  processar  les 
imatges immers en una concentració absoluta. Les gotes 
li espetegaven al bell mig de la closca plomada sense que 
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el  pànic  que  la  meva  antiga  mascota  havia  manifestat 
sempre cap a l’aigua, torbés la serenor del nou inquilí.

Una explosió silenciosa em va tirar enrere. No va fer cap 
soroll, però rere seu, una fumarada va tapar durant uns 
instants, l’artefacte que acabava d’omplir-ho tot de blanc. 
Quan el núvol es va fondre, una serp enorme va aparèixer 
al lloc on mil·lèsimes abans reposava el gat-tórtora. Era 
gruixuda  com  una  cuixa  humana  i  d’una  llargada 
vertiginosa,  que l’obligava a  mantenir-se mig dins,  mig 
fora de la finestra. El collaret vermell amb el nom del meu 
gat ara s’havia engrandit per adaptar-se a les dimensions 
del  rèptil.  Sense  desviar-li  la  mirada,  vaig  veure 
clarament els mateixos ulls amics atrapats dins aquelles 
ninetes  llampants.  A  diferència  de  la  tórtora,  la  nova 
versió gat-serp havia deixat  el  meu company totalment 
desproveït.  Sense  cap  pota  enganxada  al  cos,  no  tenia 
manera d’acostar-se a mi, per molt que es bellugués amb 
insistència ansiosa. Jo no sabia ajudar-lo. Ni podia fer-
ho.  Només  sabia,  per  primera  vegada,  que  la  resposta 
estava en les gotes. 

Em va saber molt greu haver-lo de llançar per la finestra. 
Havia anat escurçant distàncies impulsant-se amb el cap. 
Centímetre  a  centímetre,  cada  vegada  semblava  més  a 
prop de caure sencera dins el  pis.  Hauria ocupat tot el 
menjador amb el seu cos de giragonses infinites i potser 
en un descontrol inesperat, m’hauria injectat el verí. Tot i 
que el que es va desplomar brutalment contra l’asfalt era 
el cos llefiscós d’una serp, sabia que acabava d’assassinar 
sense  escrúpols  la  meva  dolça  mascota  de  pèl  blanc  i 
orelles caigudes. Quan vaig mirar daltabaix, un bassal de 
sang  materialitzava  el  crim,  que  ara  em  semblava 
infernal. Però la presència del gat-serp a l’apartament era 
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simplement  imperllongable,  i  qualsevol  que  s’hagués 
trobat  en  una  situació  similar,  hauria  fet  el  mateix.  O 
almenys això, és el que pensava jo. 

Les  gotes  que  encara  es  precipitaven  pel  buit  de  la 
finestra  s’havien  convertit  en  minúscules  armes  de 
destrucció massiva. Dins seu es trobava la clau d’aquell 
matí tan kafkià que m’havia embrutat les mans amb una 
sang inesborrable de la que no em desfaria mai. Tot el 
que  tocava  l’aigua  d’aquella  tempesta,  deixava  de  ser. 
Canviava, o millor dit, s’intercanviava aleatòriament. Vaig 
tancar la finestra de cop, amb por que el minso degoteig 
pogués  esquitxar-me  ni  que  fos  una  cèl·lula  d’aquella 
conspiració  genètica.  Amb la  finestra tancada,  l’aire  de 
l’habitació  s’escorria  vertiginosament  pel  coll  d’un 
rellotge de sorra irreversible. 

El “ring” estrident em va decapitar els pocs pensaments 
que encara vagarejaven dins la meva angoixa.  L’aparell 
bramava i bramava com un nadó reclamant la mare, però 
amb  prou  feines  podia  moure’m.  Vaig  gatejar 
llastimosament seguint la guia d’aquell so trastornador. 
Tot havia arribat a límits massa insospitats i allò havia de 
ser, per força, el punt i final del malson. 

III

Aquelles poques paraules a través del telèfon m’havien fet 
tornar  a  la  realitat  d’abans  que  les  transformacions 
comencessin.  Un dels meus companys de la comissaria 
m’informava amb entusiasme que havien trobat l’home 
que  jo havia estat buscant 13 anys de la meva vida i que 
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la nit anterior havia deixat escapar com un estúpid cadet. 
Havien capturat  l’home que feia  poques  hores  m’havia 
desafiat  amb la  mirada  i  se  n’havia  anat  com si  res.  I 
després de tants anys d’investigació constant,  de seguir 
pistes com un rastrejador invencible, no era jo qui l’havia 
emmanillat, sinó algun dels que ara festejaven l’èxit aliè 
amb la  hipocresia  d’un  bufó.  I  enmig  de  la  ràbia  d’un 
robatori encara fresc, vaig decidir que no explicaria res 
d’aquelles mutacions genètiques que havia presenciat al 
meu apartament, i encara menys, el que havia deduït de 
l’aigua de la tempesta. Aquell cas surrealista semblava un 
bon candidat a ocupar-me els pròxims anys de carrera, 
ara que aquell criminal estava fora de combat. Però abans 
de submergir-m’hi plenament, vaig voler veure per última 
vegada,  el  trofeu que havia volgut alçar amb les meves 
mans, tantes i tantes vegades. 

Quan  vaig  entrar  a  la  comissaria,  no  vaig  sentir  el 
rebombori que esperava després de la trucada eufòrica. El 
silenci  propi d’un dia insípid ho ocupava tot.  Els  meus 
passos ressonaven arreu metàl·licament, convertint-se en 
la única mostra de vida. En entrar a la sala de reunions, 
tot seguia al mateix lloc que el dia anterior a la tarda: El 
quadre  immens  a  la  paret,  la  taula  plena  a  vessar  de 
paperassa i tasses de cafè... Repassava cada objecte amb 
precisió quan algú em va fer un placatge i  vaig caure a 
terra. D’allà estant, les orelles se’m van tapar de cop. Ho 
veia  tot  però  sentia  els  sons  distorsionats  i  en  eco. 
Perpendicular  a  la  meva  visió,  vaig  adonar-me  de  la 
presència d’un gat blanc a l’altre costat  del  vidre de la 
finestra.  Les  orelles  caigudes.  Vaig  sentir  com  se’m 
congelava  el  pols.  Aquell  gat,  el  meu  gat,  ja  no  tenia 
ànima.  Era  el  seu  cos  però  ara  l’ocupava  un  altre.  El 
morro es movia com bec, les potes del darrere com potes 
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de cigonya, les del davant, com ales plegades a l’esquena 
encotonada de la meva antiga mascota. Em  mirava com 
un espectador passiu, que no em coneixia de res. 

Van sortir tots de cop. Tots els agents de la comissaria, els 
meus  companys,  m’havien  acorralat,  emmanillat  i 
immobilitzat en un racó. Entomava les sorolloses mofes 
convertit en una blanc equivocat. Em sentia víctima d’una 
conspiració de la que no aconseguia escapar o d’un somni 
macabra  del  que  no  podia  despertar.  Cada  cantonada 
amagava  sorpreses  més  paradoxals  que  escrivien  nous 
interrogants  a  l’enigma.  Victorejaven  haver-me  trobat, 
sobreposant  les  veus  sense  que  pogués  entendre  què 
deien. I llavors, enmig de tots aquells caps sorgits d’una 
immensa hidra humana, em vaig veure.

Jo  estava  enmig  d’ells.  Em  mirava  a  mi  mateix  i 
participava d’aquella revenja amb el mateix salvatgisme. 
Em sentia estrany, com desnonat del meu propi cos. La 
idea d’haver patit la mateixa sort que els animals de la 
meva ciutat em va corrompre les venes fins desembocar 
en  una  taquicàrdia.  Els  batecs  em  corrien  espantats, 
escapant  d’una possibilitat  fins  llavors impensable,  que 
em conduiria irremeiablement a l’hecatombe.

El vidre del quadre de la paret em va desvetllar allò amb 
el que m’havia convertit: La meva carcassa ara tenia els 
trets  d’un  criminal.  Els  mateixos  ulls  enfonsats,  la 
mateixa sequedat, els mateixos cabells negres i la mateixa 
mirada  desafiant  que  havia  vist  la  nit  anterior  sota  la 
pluja. La pluja, novament, tan propera i tan callada. I ara 
havia parlat, per explicar-me allò que havia sabut durant 
tota  l’estona:  També  jo  havia  estat  víctima  del  ball 
d’intercanvis, de la broma sarcàstica. Ara entenia la pols 
blanca sobre la roba que constatava l’explosió, la sensació 
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de borratxera que explicava la poca autoritat  que tenia 
sobre el meu cos, el seu cos. Ara trobava un sentit a tot 
allò, i a la clau d’aquell motel on ell s’havia refugiat la nit 
que  el  vaig  sorprendre.  I  em  preguntava  quin  estrany 
egocentrisme  m’havia  convençut  que  jo,  per  ser  jo, 
m’havia mantingut net davant d’aquella compra-venda de 
cossos i ànimes.  

Aquell jo-estrany, aquell policia-criminal en què m’havia 
convertit després de tocar la tempesta em convertia en el 
més  gran  i  deplorable  dels  contaminats.  Un  binomi 
impossible, un oxímoron cruel i una enginyosa fuga pel 
meu  més  cèlebre  antagonista:  Ell  havia  despertat  tan 
desconcertat  com jo.  Havia vist  també els  efectes de la 
tempesta i com la pluja havia marcat tots els animals que 
havien gosat  sortir  al  carrer  aquella  nit  de desgràcia.  I 
com un regal immerescut, m’havia vist a mi quan s’havia 
mirat  al  mirall,  la  millor  falsificació  de  la  història,  el 
camuflatge  més  realista  que  mai  ningú  havia  pogut 
dissenyar. La meva placa acreditativa, la meva arma i el 
meu rostre infal·lible. Havia enginyat un esquer a través 
d’aquella trucada i jo havia interpretat a la perfecció, el 
paper del caçador caçat, del justicier que amb les mans 
plenes  de  sang,  havia  acabat  rebent  el  seu càstig.  Una 
condemna, de la que mai més podria escapar. 
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