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Va  mirar  al  seu  voltant  intentant  esbrinar  què  havia 
passat.  Feia  només  uns  segons  que  l’Elena  estava 
destrossant  a  crits  la  cançó  que  sonava  dins  del  cotxe 
quan  la  Júlia  havia  cridat:  compte!  Uns  segons  que 
havien semblat hores. Tenia el cap embotat i gairebé no 
podia obrir els ulls. El seu cervell només podia reproduir 
sistemàticament, com un curtmetratge repetit una i altra 
vegades fins a l’infinit, el crits, la frenada i les voltes de 
campana posteriors que havia fet el cotxe tot descendint 
vertiginosament  pel  penya-segat.  Havia  perdut  per 
complet la noció del temps. Podia ser que tot  això que 
martellejava  el  seu  cap  acabés  de  passar  uns  instants 
abans,  el  més  probable;  o  que  fes  hores  que  s’hagués 
esdevingut.  Semblava  que  els  temps  hagués  mort 
estavellat  entremig  de  les  restes  inservibles  del  cotxe 
esportiu  vermell  que  l’Àlex  tot  just  havia  estrenat  feia 
unes setmanes. Els recordà de sobte: l’Àlex, el seu millor 
amic, l’Elena la xicota d’aquest i la Júlia, la noia amb qui 
feia  uns mesos que estava sortint.  Estaven allà,  a  prop 
seu. Encara podia sentir les seves olors. Els va cridar. La 
seva veu lluitava tenaçment per sortir de la gola i quan ho 
aconseguí ho feu amb una timidesa no habitual en ella. 
Ningú no el respongué. De primer pensà que potser no 
l’havien  sentit  però  després  una  esgarrifança  freda  li 
traspassà la medul·la i li sacsejà el cos com si hagués estat 
víctima d’un atac epilèptic sobtat: potser eren morts. Una 
llàgrima li relliscà per la galta i amb el contacte amb l’aire 
semblà que se li gelava i quedava penjant del seu rostre 
com  una  centenària  estalactita.  Rigué  per  dintre  seu 
imaginant-se el rostre ple de petits trossos de gel penjant 
irregularment. Sentí, per primer cop des que havia tornat 
en sí, que tenia molt de fred. Al seu voltant tot era boira i 
grisor.  No  podia  copsar  res,  no  sabia  on  era  ni  com 
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sortiria d’allà. No feu ni el més mínim esforç per aixecar-
se,  estava  ben  segur  que  les  seves  cames  no  estaven 
disposades  a  aguantar-li  el  pes  del  seu  cos.  Comprovà 
esbalaït que no sentia dolor, només una mica de mal de 
cap i una lleu coïssor a la galta dreta. De sobte un feix de 
llum, blanc i  intens,  li  anà a parar directament als  ulls 
obligant-lo a tancar-los. Tornà a cridar sense forces els 
seus amics però novament no obtingué resposta. Potser 
encara no havien despertat  de l’impacte del  cop,  pensà 
intentant  conservar  un  xic  d’optimisme  si  és  que  li’n 
quedava, però aviat es tragué la idea del cap. No sabia per 
què, no hi havia cap prova física, però alguna cosa el feia 
lluny  d’ells  com  si  algun  fil  invisible  i  desconegut  els 
hagués estat unint tot aquest temps i ara de cop s’hagués 
trencat. El fil de la vida, pensà mentre li venia al cap la 
cançó de La balanguera que la seva àvia, mallorquina, li 
cantava  quan  era  nen:  La balanguera  misteriosa  com 
una aranya d’art  subtil  ,buida  que  buida sa  filosa  de  
nostra vida treu lo fil...  De nou notà les llàgrimes que li 
enterbolien els ulls i li glaçaven els rostre ara tens i tibant 
com fet d’una peça. No se’m faran arrugues pensà de nou 
abocant  ara  tot  el  que  de  sentit  de  l’humor  li  pogués 
quedar dins seu. Recordà l’Àlex, el seu amic d’infantesa. 
Els  anys  d’escola,  les  baralles  per  una pilota  o per  qui 
duia l’entrepà més bo, les primeres borratxeres junts, les 
cigarretes d’amagades dels pares, els primers amors, les 
classes a la facultat, els apunts compartits... i ara tots dos 
adults  responsables  i  ...emparellats,  l’Àlex  amb  la 
simpàtica de l’Elena,  sempre fent-los riure,  sempre tan 
alegre,  tan optimista,  tan vital,  tan mala cantant...  i  ell 
amb la Júlia, la seva estimada xicota, la nineta dels seus 
ulls. Feia tot just set mesos que sortien junts però ja li 
semblava  tota  una  vida.  Els  plans  que  havien  fet  per 
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celebrar l’any de festeig... tot s’havia anat en orris en un 
instant, un lleu i fugaç instant mentre l’Elena destrossava 
una  cançó  d’aquelles  que  sonen  a  totes  hores  durant 
l’estiu i l’Àlex, potser una mica distret, no havia pres bé el 
fotut revolt de la carretera. Què seria d’ell sense tots tres? 
No volia pensar-hi, el cap li feia cada vegada més mal i 
sabia que ja no hi havia marxa enrere. Se sentia lluny, 
lluny d’ells, lluny de tot i pensava que això no era just. 
Eren massa joves, tenien tota la vida per endavant: maleït 
revolt,  maleït  penya-segat,  maleït  cotxe,  maleïda cançó. 
Els havia perdut per sempre, n’estava ben segur.

Dins de l’ambulància que els duia a l’hospital la Júlia no 
parava de demanar per en Pol. Però no fou fins arribar-hi 
que un metge amb impecable bata blanca i posat seriós 
els donà la notícia: en Pol era mort. No era possible, ells 
tres estaven bé, a excepció de les contusions i  rascades 
normals  fruit  d’haver  colpejat  reiteradament  amb  la 
carrosseria força malmesa del  cotxe,  i  ell,  era mort!  La 
posició del seu seient al costat del conductor havia estat 
decisiva.  “Sempre  sol  ser  el  que  més  rep”  –va  afirmar 
contundent el  metge– “i  en aquest cas ha estat  ben bé 
així”.

Una estona després un individu de cara allargada i posat 
greu va demanar a l’Àlex que entrés al dipòsit. La Júlia 
s’enganxà a ell  disposada a què res ni ningú li  impedís 
entrar  a  ella  també.  De  res  van  servir  els  intents  de 
convèncer-la  del  seu  amic  i  de  l’individu  ara  amb  un 
posat molt més amable i empàtic. Sobre una freda llitera 
d’hospital jeia el cos inert del Pol. La seva expressió era 
dolça  i  plàcida  com  si  res  hagués  passat.  Només  una 
esgarrinxada  a  la  galta  dreta  deixava  entreveure  quin 
havia estat el seu final. La Júlia s’aferrà al cos de l’Àlex 
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mentre  aquest  feia  esforços  per  allunyar-la  d’allà.  Però 
ella tossuda, no volia separar-se’n. L’estimava tant! Què 
faria ara sense ell? Va passar-li la mà pel rostre sense vida 
mentre plorosa afegia. “Sembla que hagi plorat”.  L’Àlex 
dirigí  la mirada cap a la cara del seu amic i,  en efecte, 
unes diminutes gotes gelades, suposà que per efecte de la 
temperatura  a  què  estava  sotmès  en  aquell  macabre 
indret, campaven a les seves amples arreu. Llàgrimes de 
gel,  foren  les  paraules  que  li  vingueren  al  cap  i  que 
pronuncià  suaument  abans de  sortir  abraçat  a  la  Júlia 
d’aquell trist i dessolat dipòsit de cadàvers.
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