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Estic armat. Retrocedeixi una mica. Una mica més. Més. 
Prou! Ara no es mogui. L’estic apuntant encara que no em 
pugui veure. Sé que té l’interruptor a prop, però també sé 
que és intel·ligent i no ho farà. Fins no fa massa era vostè 
qui  m’estava  apuntant  en  certa  manera,  encara  que 
segurament no era res personal i fins i tot, potser ni em 
coneixia. Tampoc va esforçar-se per conèixer-me, i li puc 
assegurar que només que hagués mogut un dit s’hauria 
adonat  que  aquí  hi  ha  algú  honest  i  obert  a  cooperar. 
D’acord, honestos ho som tots fins que un fet ho invalidi. 
Però entendrà que no és feina meva aplicar la presumpció 
d’innocència  i  com que  el  temps  no  és  infinit,  no  vull 
dilatar el judici de valors que aquest vespre, ara que no 
ens veu ningú, penso fer-li. Podríem ajornar-ho i agafar-
nos-ho amb més  calma,  però  si  anés  de  bona fe  vostè 
podria aprofitar-se’n i el sistema no el castigaria. Per tant, 
eviti els moviments que pugui malinterpretar o hi sortirà 
perdent, cregui’m.

Miri per la finestra. Què hi veu? Jo, desànim. Aquell grup 
de dones que xerren davant la merceria no han somrigut 
en tota l’estona. Sense saber de què parlen no és difícil 
deduir que es planyen o es queixen. I veient com sovint 
s’encongeixen  d’espatlles  intueixo  que  s’hi  resignen 
perquè el problema té difícil o nul·la solució. No? Vostè 
no ho veu igual? O potser és que els seus ulls no miren a 
fora, sinó al vidre mateix de la finestra, on s’hi veu vostè 
reflectit? Coneix aquest home? O li  sembla,  de cop,  un 
desconegut?  El  més  normal,  quan  topem  amb  un 
desconegut,  és  que  desconfiem  d’ell.  No  s’hi  ha  trobat 
mai? Jo si. De cop, sense adonar-te’n, la por comença a 
condicionar tots i cadascun dels teus actes. Recordi qui es 
va prometre ser algun dia i pregunti’s si està seguint el 
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camí correcte. Pensi si, a hores d’ara, els seus pares o els 
seus fills  estarien contents d’haver-lo conegut. Revisi  si 
amb el pas dels anys s’han obert fissures entre els seus 
principis  i  els  seus  interessos.  I  un  cop  ho  hagi  fet, 
pregunti’s quins ha posat per davant dels altres. Sé que 
no necessita que ningú li ho digui, però jo sí que necessito 
dir-li-ho: si ha fet bé l’exercici no pot sentir que ha rebut 
més del que ha donat, i segurament molts menys dels que 
vostè voldria estan en deute amb vostè. Ha desobeït el seu 
cor i la seva intuïció en el pitjor moment, i ara es troba 
embrancat en una espiral d’errors del que intentar sortir-
ne podria ser l’error més gran. O almenys això és el que 
vostè  ens  vol  fer  veure  mentre,  calculadament,  guanya 
temps i  ens  allunya a  tots  plegats  del  punt de  trobada 
necessari i raonable. Cada segon que passa, és un segon 
que ens descompta l’eternitat. I l’eternitat, enganyosa, no 
és tan eterna com sembla. 

Jo formo part d’aquesta classe mitjana que vostès estan 
eliminant.  Però  potser  perquè  vostè  i  jo  no  som  tan 
diferents, puc entendre’l sense la necessitat que vostè me 
n’expliqui  res  d’interessos  que  estan  per  sobre  seu  i 
limiten el seu radi d’acció. No tenim sobirania sobre tots 
els nostres actes, em dirà. L’instint de supervivència el té 
vostè i el tinc jo, i la distància entre superar-lo o que ens 
superi,  és  la  mateixa  distància  que  hi  ha  entre  la 
culpabilitat o la innocència. Vostè és innocent i culpable 
alhora. El veig en un premeditat punt mig que li permet 
prendre  partit  fent  veure  que  és  algú  altre  qui  està 
prenent partit per vostè. Però sap què passa, benvolgut 
governant?  Que  en  aquest  punt,  el  meu  instint  de 
supervivència  i  el  seu  són  incompatibles,  i  arribo  a 
l’instant crític que vostè està tement des de fa uns minuts. 
Al final del joc, el rei i el peó es desen a la mateixa caixa. I 
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vostè i  jo  hem estat  jugats  en una partida d’escacs  per 
algú  a  qui  mai  hem  vist,  però  de  qui  ens  n’hem estat 
servint.  Ara  és  el  torn  de  qui  em juga,  i  d’entrada,  ha 
elegit acabar la partida. Els  moviments estan dibuixats 
sobre el tauler i ara només es tracta que la mà mogui la 
peça i acabi amb la tirania del governant. Si m’ho deixa 
dir, arribar fins als seus dominis ha estat molt més senzill 
del que em pensava. No hi ha hagut resistència per part 
seva ni per part de qui l’havia de defensar. Ni tan sols hi 
ha hagut cap jugada mestra més enllà d’algun atac urgent 
i  precipitat  fa  uns  quants  moviments.  Qui  el  juga,  ha 
comès  el  mateix  error  amb  què  han  ensopegat  altres 
jugadors en el passat. No s’ha calculat bé el meu valor en 
aquest  joc.  Les  regles,  encara  que  sembli  mentida, 
m’atorguen  ara  mateix  la  possibilitat  d’acabar  aquesta 
partida. Em recreo, si m’ho permet, en el moment previ al 
desenllaç, per calcular quines conseqüències tindrà això 
per  a  nosaltres  dos.  D’entrada,  hi  veig  dos  perdedors: 
vostè i  jo.  Vostè perquè el  meu moviment l’anul·la.  Jo, 
perquè un cop fet escac i mat al rei,  s’acaba la partida. 
Entén per on vaig?

―Perfectament. Llavors no pensa disparar?

No  es  giri  encara.  No,  no  penso  fer  servir  l’arma.  En 
realitat  estic  apuntant-lo  des  del  principi  amb  un 
smartphone:  si  s’hagués  mogut  o  m’hagués  atacat, 
n’hagués tingut prou d’acaronar la pantalla tàctil i al cap 
de poc tothom sabria qui és vostè realment. Això l’hauria 
convertit automàticament en trending topic a Twitter i li 
hauria  donat  notorietat,  sí,  però  una  notorietat  que  li 
hagués fet perdre la seva posició. Ho sé tot. I per això sóc 
aquí: no per fer patir a algú que ha causat un desgreuge 
en  la  meva  vida,  que  ho  mereixeria,  sinó  per  fer-lo 
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reaccionar  des  d’ara.  Aquest  és  el  meu propòsit:  l’estic 
apuntant fa estona, però no arribaré a disparar, no penso 
descobrir la seva identitat. 

En  tinc  prou  de  saber  que  mentre  escoltava  aquestes 
paraules,  se  sentia  amenaçat,  i  que  l’instint  de 
supervivència  començava  a  apoderar-se  de  les  seves 
reaccions.   L’he  vist  amb  la  mà  sobre  un  interruptor 
inexistent,  o  amb  el  peu  intentant  obrir  un  calaix 
imaginari on hi hagués hagut un revòlver inventat per qui 
li  parla. Tenir els ulls acostumats a la foscor abans que 
vostè, m’ha permès deduir que durant uns segons la seva 
ment  ha  processat  totes  les  possibilitats  de  sobreviure: 
llançar-se a terra,  intentar negociar,  o guanyar temps i 
esperar el seu proper pas. Com que és intel·ligent, sabia 
perfectament  que  si  hagués  volgut  acabar  amb  la  seva 
vida no hi hagués invertit tanta estona,  i  que com més 
dilatés  aquest  moment,  més  opcions  tenia  vostè  de 
sobreviure.  Ara  ja  les  té  totes.  Feliciti’s  d’haver 
sobreviscut a això. I mogui fitxa.
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