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La guerrillera no va deixar de prémer el gallet de l’AK 47 
fins  que se  li  va  buidar  el  carregador.  Un odi  reprimit 
durant  mesos  s’havia  alliberat  amb  cadascuna  de  les 
trenta bales. Totes trenta havien travessat el seu objectiu i 
escrostat el guix blanc de la paret del darrere. La darrera 
beina  va  caure  a  terra:  clic  clic  clic.  Aquell  retrat  era 
desolador. Una nena va xisclar i va abraçar la seva mare.

* * * *

Tot  havia  començat  tres  mesos  enrere,  la  camarada 
Elisabeth  van  Deeckerling  va  fer  aquella  coneixença 
inèdita,  el  jove amb la carpeta,  a la sala d’espera de la 
clínica  psiquiàtrica.  Des  d’adolescent  l’Elisabeth  havia 
tingut episodis depressius recurrents, períodes en què no 
tenia  ganes  de  fer  res,  en què  tota  la  il·lusió  se  li  feia 
líquida i  se li  escolava entre els dits.  Es tancava a casa 
durant hores i dies, fins que passava i se sentia envaïda 
d’eufòria.  El  diagnòstic  va  ser  de  trastorn  bipolar,  i  el 
tractament,  pastilles  i  visites  regulars.  Ella era així i  hi 
hauria de viure tota la vida, segons el doctor. En el fons 
no era mal metge, però sí un professional cremat a qui li 
havien assignat  massa  pacients.  No s’havia  adonat  que 
l’insòlit  problema d’Elisabeth.v.  Deeckerling era la seva 
extrema, excessiva i arrauxada sensibilitat.

Però allò que el sistema de salut públic no havia sabut 
veure en anys, ho va detectar el pacient que ara seia al seu 
costat  a  la  sala  d’espera  i  que  es  va  presentar  com  a 
Amadís. Al cap de cinc minuts de conversa, l’Amadís va 
parlar-li de coses noves, de canviar de vida, de lluitar per 
defensar  el  més  sagrat  i  eliminar  el  més  obscè.  I  va 
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mostrar-li  el  que  tenia  a  la  carpeta.  Les  pupil·les  de 
l’Elisabeth  es  van  badar.  Quan la  van  cridar  des  de  la 
consulta, la sala d’espera era buida.

Amadís  no  era  un  soldat  ras,  ni  un  enganxa  pasquins 
adolescent.  Ho  podia  semblar,  per  la  pell  suau  i  la 
fesomia  juvenil.  El  que  tenia,  però,  era  una complexió 
perversament  enganyosa,  una  ment  recargoladament 
brillant, i una resolució a prova diumenges a la tarda. Era 
el  mateix  cap  de  la  BAF,  l’aterridora  Brigada per  l’Art 
Figuratiu,  i  a  la  sala  d’espera  de  la  clínica  acabava  de 
reclutar la seva seguidora més temible i eficient.

Durant  anys  i  anys,  l’EA,  l’Exercit  Abstracte,  havia 
sembrat  la  por  i  l’esglai  per  totes  les  galeries  d’art 
realistes.  Cada setmana apareixien bodegons estripats  i 
paisatges de barquetes esquitxats de lila amb la consigna 
«Pollock mola». Com a mínim això va anar així fins que 
l’Amadís,  va  fer-se  líder  del  moviment.  La  banda  va 
guanyar adeptes i va començar a capgirar la situació amb 
una  onada  de  tirotejos  en  les  sales  d’abstractes  dels 
museus  més  importants.  Ningú  hi  podia  fer  res. 
Qualsevol persona, sense cap més identificació que el seu 
DNI, podia entrar en una armeria i  endur-se una arma 
automàtica per destrossar art.

L’art figuratiu ara era qui manava i ho feia amb puny de 
ferro. Parelles d’artistes conceptuals, que un any enrere 
trencaven dits  d’  estàtues  al  parc  per  fer  el  fatxenda i 
lligar en clubs privats, ara havien de fer rondes dia i nit al 
voltant de les seves exposicions. I els cubistes que libaven 
absenta a casa fins a perdre el coneixement ara s’havien 
de conformar amb un trago de licor del polo: el telèfon 
podia sonar en qualsevol moment i ells haurien de córrer 
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a evitar una desgràcia a les seves obres. Però l’Amadís no 
en tenia prou. Li faltava el tret de gràcia.

* * * *

«La noia esguardant l’eclipse» tenia un aspecte digne de 
commiseració, amb el marc estellat i  escantonat, la tela 
esquinçada  perforada.  L’Elisabeth  no  entenia  com  el 
quadre  no  havia  cedit  a  la  llei  de  la  gravetat  i  encara 
s’aguantava contra la paret. Però en tot cas, no l’havien 
entrenat per deixar la feina a mitges. Va caminar entre els 
casquets  encara  roents  mentre  es  treia  del  cinturó  un 
coltell esmolat com una fulla d’afaitar. En va fer tiretes, 
d’aquell quadre. Al seu voltant, una colla cada vegada més 
grans  d’artistes  ploraners  era  incapaç  de  reconfortar 
l’autor,  que  seia  a  terra  amb  la  mirada  perduda  en 
l’infinit.

* * * *

L’Amadís era capaç de fer que un fanàtic intransigent i 
declarat  expressionista  s’acabés  posant  una  samarreta 
amb las Meninas de Velázquez. Però amb l’Elisabeth, no 
va  haver  ni  de  prendre’s  la  molèstia.  Ella  va  anar 
voluntari  als  camps  d’entrenament  al  desert,  tot  i  que 
coneixia la disciplina de ferro. Mai no s’havia sentit tan 
viva. Les etapes depressives havien passat a la història.

Durant  el  primer  mes,  cada  matí,  per  torns,  un  dels 
guerrillers posava de model i tots els altres en feien un 
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esbós al carbó. Després, pintura a l’oli, escultura, fang i 
fins i tot puntes de coixí. A la nit estava baldada. A partir 
del segon més, el reforçament de l’odi. Li ensenyaven tot 
tipus  d’obres  d’art  indesxifrable.  Li  preguntaven  què 
significant, i després se’n reien a la cara perquè mai no 
l’encertava.

Al tercer mes, li van posar una arma a les mans i cada dia 
disparava  a  les  còpies  de  les  obres  abstractes  més 
famoses. Va tornar amb la determinació, si és que això 
podia ser, encara més sòlida, L’Amadís ja havia traçat el 
pla final.

* * * *

L’Elisabeth va mirar el rellotge. Gairebé ja era l’hora. Tal i 
com havia previst l’Amadís, tots els artistes del eren al 
museu.  Els  havien  atret  tirant  pel  terra  estampetes  de 
sants i recordatoris de primera comunió. No hi havia un 
membre  de  l’EA  que  es  pogués  estar  d’agafar-los  i 
estripar-los  en  mil  bocins.  I  per  acabar,  l’exhibició  de 
l’Elisabeth.  Ella  havia  estat  l’esquer.  Havia  entrat  al 
museu  amb  l’arma  desmuntada.  Un  cop  davant  del 
quadre,  havia  muntat  el  fusell  i  havia  buidat  el 
carregador. Tot plegat, no més de vint segons. Els artistes 
més  propers  no  havien  tingut  temps  ni  de  treure’s  el 
fulard. I ara tots eren allà, atrets per la desgràcia. Tots.

Van  tocar  les  dotze  en  punt  i  va  sonar  l’explosió.  A 
l’instant tots els abstractes van saber què volia dir. I que 
no haurien d’haver abandonat els seus llocs de guàrdia. 
Era l’escultura de la rotonda. No calia dir noms. Tothom 

5



la coneixia. L’esplendor màxim de l’art conceptual pagat 
per l’ajuntament acabava de volar pels aires.

L’Elisabeth es va penjar a l’espatlla el fusell d’assalt i va 
caminar  cap  a  la  sortida.  D’esma,  es  va  treure  una 
cigarreta i  se la va posar a la boca. Quan va aixecar la 
mirada, es va trobar la del vigilant, molt severa.

—Perdó  —va  dir,  sentint-ho  molt—.  Es  va  guardar 
l’encenedor i la cigarreta.

Disparar quadres era una cosa: La constitució, en el seu 
segon article, defensava el dret de tot ciutadà a destruir 
les obres d’art que trobés ofensives i  de mal gust.  Però 
fumar era una altra cosa. Després de com havia anat tot, 
ara només faltaria que li caigués una cadena perpètua.
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