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Ja fa molt de temps que no dormo. Podríem dir que el 
meu  dia  comença  quan  el  meu germà  Carles  arriba  al 
teatre. Mentre l’espero llegeixo els llibres que ell em porta 
de la biblioteca o miro per la finestra. En la meva opinió, 
la  ciutat  ha  canviat  a  pitjor  en  els  darrers  anys. 
M’agradava  quan  el  sol  entrava  per  les  finestres.  Ara 
l’amaguen els edificis.

En arribar el  Carles,  ell  encén les  llums i  em crida.  Jo 
baixo a rebre’l. Podríem dir que ell és els meus ulls i les 
meves orelles fora de l’edifici que és la meva presó. Ja fa 
anys que no puc sortir al carrer, i ho trobo a faltar.

No, encara que ho sembli no estic tancat a pany i clau. 
Simplement estic mort. Sóc un esperit. Em van matar a la 
sortida  d’aquest  edifici  després  d’una  de  les  meves 
actuacions.  Des  de  llavors,  el  meu  esperit  ha  quedar 
atrapat dins del teatre on jo treballava. Cada vegada que 
intento sortir és com si un camp de força m’ho impedís. 
Creieu-me, ho he intentat tant per les portes com per les 
finestres:  l’interior d’aquest edifici  és  l’únic lloc on puc 
estar.  Tampoc em molesta  massa  perquè  la  meva  vida 
sempre ha estat l’il·lusionisme, i encara m’hi dedico. La 
pregunta és què faig quan no estic actuant. És el que us 
estava explicant abans de sortir-me per la tangent.

El  Carles  és  els  meus  ulls  i  les  meves  orelles  fora  de 
l’edifici, però també és la meva monotonia. Cada dia em 
ve a veure i fem el mateix. La meva condició no dóna per 
a més. El primer que fem és esmorzar una mica. Bé, qui 
menja  és  ell  mentre  xerrem.  El  pobre  té  un  sentit  de 
l’humor ben rebuscat. Avui m’ha portat “El fantasma de 
l’òpera”. El llegiré aquesta nit.
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―Continuo pensant  què passarà  amb tu quan jo  no hi 
sigui ―Em diu el Carles. Aquestes últimes setmanes m’ho 
ha dit moltes vegades. És veritat que

ja té una edat, però no entenc perquè ho repeteix tant.

―Què és el que et passa? ―Li pregunto.

Ell  aparta  la  seva  mirada.  Els  ulls  se  li  humitegen. 
Finalment, parla.

―Tinc càncer. No es pot tractar.

Sento pena per ell, però penso que les coses passen com 
han de passar. És el que t’ensenya la vida i la mort. És 
molt trist, però hi ha coses que mai es poden evitar. La 
mort és una d’elles.

En aquell moment obren la porta de servei. Són la Núria i 
les dones de la neteja. Mentre les dones fan la seva feina, 
la Núria m’ensenya a tocar el piano. És la meva darrera 
distracció.  L'espectacle  de  màgia és  la  meva  vida,  però 
també necessito distreure'm, i li faig un favor a la Núria i 
al Carles.

Sempre  he  pensat  que  entre  ells  hi  havia  alguna cosa, 
però el Carles ho nega. Un dia va venir a veure’m i em va 
explicar  que  tenia  una  amiga  que  necessitava  ajut 
econòmic. A mi els diners ja no em serveixen de res, i en 
Carles es queda part dels ingressos de l’espectacle. Com la 
Núria no hagués acceptat caritat, vam quedar que ella em 
donaria classes de piano. Així tots estaríem contents. Jo 
em  distrauria,  ella  guanyaria  una  mica  de  diners  i  en 
Carles hauria aconseguit el que volia.

La Núria sempre sembla una fulla de tardor que encara 
penja de la branca: és un sac de nervis que no deixa de 
tremolar.  La  miro  als  ulls  i  veig  que  ha  viscut  massa 
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coses, i no totes bones. Mai li pregunto per la seva vida. 
No cal que m’expliqui el que veig als seus ulls. Tampoc 
necessito entendre perquè deixa de tremolar i comença a 
somriure quan les seves mans llisquen per les tecles del 
piano. Conec perfectament la sensació: és la mateixa que 
jo tinc a sobre de l’escenari.

Al migdia em torno a quedar sòl. La Núria ha marxat a 
casa  i  el  Carles  surt  a  dinar.  Jo  pujo  fins  a  la  meva 
habitació. Hi tinc un llit que no necessito, però faig veure 
que sóc una persona normal. No m’interessa que la gent 
sàpiga la veritat sobre mi. Quan més normal sembli tot, 
millor.

Observo el carrer per la finestra. Veig a la gent caminar 
ràpid  amunt  i  avall.  Passen  tot  el  dia  corrent.  Tant 
moviment em fa pensar en la futilitat de córrer: al final 
tots acabem al mateix lloc.

A la  tarda  fem dues  actuacions  de  màgia.  És  el  millor 
moment del dia. A la gent li agrada força. Els trucs més 
celebrats són els que en realitat no ho són. Per exemple, 
faig  que  una  persona  del  públic  em tanqui  dins  d’una 
caixa  forta  amb  la  combinació  que  ell  ha  escollit  i,  al 
moment següent, aparec assegut entre el públic, en el seu 
seient.  Un  altre  truc  molt  espectacular  és  quan  dues 
persones del públic fan passar dues espases pel meu cos 
convertit  en  fum.  Per  acabar  l’espectacle,  saludo  i 
desaparec  del  escenari  amb  tots  els  llums  encesos. 
Després escolto a la gent d’amagat quan caminen cap a la 
sortida.  Així  sé  quins  trucs  els  han agradat  i  quins  cal 
canviar. Li tinc que dir al Carles el que avui ha comentat 
un home en sortir. Era un vell amic meu i tenia tota la 
raó. Ell ha envellit trenta anys i jo estic igual. Per a ell és 
incomprensible. “El millor truc”, deia, “Ja m’agradaria a 
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mi conservar-me així”.  Però  dins  l'espectacle  res  és  un 
truc.  Ni  canviar  de  lloc  a  voluntat,  ni  convertir-me en 
fum, ni seguir sent tan jove com el dia que em van matar 
en sortir per la porta de servei.

Quan tothom surt del  teatre,  vaig a buscar al  Carles al 
camerino. Avui m’hi trobo una sorpresa. Hi ha un home 
vell  que m'espera apuntant al cap d’en Carles amb una 
pistola. En veure'm, l’home es treu una barba postissa i 
una perruca.

―Em reconeixes? ―Em pregunta.

―Sí. Ets en Vladimir. Has envellit.

―Tu no. De fet, els morts no poden envellir― Dels seus 
ulls  semblen  sortir  flames  de  ràbia―  Com  pots  estar 
aquí? Jo vaig pagar a aquells dos goril·les per a que et 
matessin.

―No sé perquè estic aquí. Només sé que sóc un fantasma 
i això em permet fer trucs de màgia que abans no podia. 
En  part  t'ho  tindria  que  agrair.  Gràcies  a  que  em  vas 
matar ara sóc millor mag que abans.

―Ho sé, com sé que la màgia és tot el que dóna sentit a la 
teva vida. També li donava a la meva, però tu sempre em 
feies ombra i jo no ho podia permetre. Per aquest motiu 
et vaig matar. Quan em vaig adonar que continuaves fent 
màgia després de mort,  vaig llogar a un detectiu privat 
per  investigar-te.  Em  va  dir  que  mai  sorties  d'aquest 
teatre. Per tant, el problema es redueix a una única cosa: 
impedir que continuïs fent els teus trucs en aquest edifici.

―Podries cremar l'edifici  ―Dic pensant que mai havíem 
caigut en aquesta possibilitat.  Què em passaria  a mi si 
l’edifici deixes d’existir?
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―I  que  el  reconstruïssin?  Ni  parlar-ne.  Tinc  una  idea 
millor. Si hi hagués un crim, la policia tindria que venir a 
investigar-ho tot. Què passaria llavors? Descobririen que 
un mag mort fa actuacions d’il·lusionisme? Crec que és la 
millor sortida. Serà la meva venjança: obligar-te a deixar 
de practicar la màgia. No podràs sortir d'aquest teatre i 
tampoc podràs actuar.

―Parles de venjança. On t'ha portat la venjança? L'única 
cosa que has aconseguit quan has intentant venjar-te de 
mi  és  fer-me  més  gran  i  famós.  De  veritat  creus  que 
qualsevol tipus de venjança et farà bé? Servirà d'alguna 
cosa?

―Potser no,  però ho vull  intentar,  i  aquesta vegada ho 
faré ben fet.

En Vladimir aparta la pistola d'en Carles, apunta al seu 
propi cap i prem el gallet. El soroll del tret no és com a les 
pel·lícules.  Durant  un  segon  etern  no  succeeix  res. 
Després, molt lentament, el cos d'en Vladimir comença a 
caure cap al terra. El Carles es queda quiet, com si encara 
esperés el tret. Poc a poc es gira, i en veure a Vladimir en 
el terra, s’acosta a mi.

―Què fem ara?

―Explica a la policia el que ha passat, però sense parlar 
de fantasmes. Digues que jo vivia aquí dins i que ell era 
un mag rival obsessionat amb mi. El seu detectiu privat 
ho confirmarà. A la pistola només hi ha les seves petjades 
digitals. No volia inculpar-nos. Simplement estava boig. 
Digues que no saps on he marxat.  Passat  un temps,  la 
policia tancarà la investigació i us deixarà tranquils.

―La policia investigarà totes els teus comptes.
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―No et preocupis. Ho tenim tot ben arreglat. D’aquí un 
temps has de demanar que em declarin mort i,  amb el 
paper  que  vam  signar  davant  notari,  tots  els  diners 
passaran  a  les  teves  mans.  Si  creus  que  has  de  morir 
abans de poder cobrar, deixa-ho tot arreglat per a que la 
Núria els cobri.

―I tu que faràs?

―Acabo d’entendre moltes coses. M’havia quedat atrapat 
aquí  perquè tenia  aquest  assumpte pendent.  Ara  ja  ha 
quedat resolt i em toca marxar. Ja em venen a buscar.

―I el Vladimir es quedarà aquí com un fantasma?

―No. A ell ja se l'han emportat i, per sort, no anirem a 
parar al mateix lloc. La venjança no és un bon camí.

―I ara què farem jo i la Núria?

―Viure la vida que us quedi. Ella t’estima i sé que a tu 
també t’agrada. No perdeu el temps que us queda.

Sento unes ales rere meu. Tanco els ulls. Una part de mi 
es troba alegre, l'altre s’entristeix només un moment en 
pensar en el Carles i la Núria. 
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