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Agost 1963

En un poble anomenat Touchtone. Cap a les cinc de la 
tarda el nostre jove protagonista, anomenat Dan d'onze 
anys, treia la bicicleta de l'aparcament del xalet dels seus 
pares. Ja tenia els plans fets per a aquesta tarda. Passaria 
a  recollir  a  Kelly  que  vivia  quatre  xalets  més  a  baix  i 
anirien al bosc a la recerca del riu on solien banyar-se. No 
va fer falta esperar ja que rinxols d'or es trobava allí al 
costat  de  l'entrada  de  la  seva  casa.  Ens  van  somriure 
mútuament  a  manera  de  salutació  i  vam  procedir  a 
prendre  el  camí  que  ens  portaria  al  riu  on  tant  ens 
divertíem. Havíem de recórrer uns dos quilòmetres per 
arribar al bosc i després agafar la ruta blava. Com sempre 
ens  alternàvem, primer un prenia la  davantera i  l'altre 
havia  de  seguir  el  ritme  imposat,  i  després  al  revés. 
Teníem  previst  fer  una  parada  en  un  lloc  que  ja 
coneixíem, per beure aigua i descansar una mica abans 
d'arribar al riu. El temps acompanyava, tan sol una mica 
de vent acariciava les nostres cares. Després de la parada 
i d'un llarg pedaleig, vam arribar a la nostra destinació. 
Cadascun tenia el seu lloc per canviar-se. En la motxilla 
portàvem  la  tovallola  i  el  vestit  de  bany.  Una  vegada 
preparats, ens aproparem a la petita riba que formava la 
sorra. L'aigua encara estava freda, però a poc a poc els 
nostres  cossos  s'acomodarien  a  la  seva  temperatura. 
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Passat el primer tràngol amb l'aigua, ja podíem nedar a 
gust  al  costat  dels  bancs de peixos.  Hi havia  una certa 
complicitat entre els dos cada vegada que ens fregàvem 
jugant en l'aigua. Encara que cap dels dos deixava anar 
peça sobre això. Potser érem massa joves o massa tímids. 
Però no ens feia falta ningú més que ens fes companyia.

* * *

Juny 1972

Aquell matí el sol incidia directament sobre la terrassa. 
La brisa marina acariciava als qui romanien asseguts en 
aquest privilegiat lloc. La vista que dubtosament podria 
millorar-se  ens  dibuixava  una  mar  tranquil·la.  Des  de 
lluny  podíem observar  una  petita  regata  de  velers  que 
gaudia  d'un  vent  primaveral.  El  so  d'uns  ocells 
amenitzava el  lloc,  que d'altra  banda gaudia d'una pau 
celestial.  Faltaven  pocs  dies  per  arribar  a  l'estiu.  Les 
temperatures  ja  fregaven  els  trenta  graus.  De  sobte  el 
soroll  de  l'escampador  d'aigua  va  trencar  l'ambient 
bucòlic descrit. Però va ser ben rebut pels qui es torbaven 
allí, ja que refrescava una mica el càlid ambient. Havien 
de ser prop de les dotze del migdia quan les auxiliars van 
aparèixer i van indicar als malalts que havien d'entrar en 
el recinte. Les pastilles d'abans del menjar es repartien a 
les  habitacions  i  allí  van  tornar  els  seus  habitants.  La 
infermera encarregada de la planta emplenava els petits 
caixetins  en  els  quals  anava  introduint  la  medicació 
adequada  a  cadascun  dels  pacients.  Les  auxiliars  van 
procedir després a la repartició habitació per habitació. 
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Una jove destacava en aquest lloc. Ella seguia sense sortir 
de  la  seva  habitació  encara  que  fora  regnava  el  bon 
temps.  El  seu poc tracte  amb els  altres  es  veia  trencat 
cada  vegada que  havia  de  mantenir  una  sessió  amb la 
psicòloga  de  l'Hospital.  Avui  era  precisament  un 
d'aquests dies. Mentre Ingrid, la psicòloga, estudiava el 
quadre mèdic de la pacient. Filla única, la seva mare va 
morir després del part i el seu pare es va veure ocupant-se 
de  cuidar  de  la  petita  des  del  seu  naixement.  Els 
problemes  van  aparèixer  quan  aquesta  arriba  a 
l'adolescència.  La  pacient  en  qüestió,  va  arribar  al 
despatx de la psicòloga i la va saludar. La relació entre 
elles dues era bona. Cosa que feia pensar en la positiva 
evolució  de la  pacient.  Les  reunions  solien durar  entre 
mitja i tres quarts d'hora. Així els pacients no es cansaven 
i acudien a la visita sense problemes.

—I bé —va indicar Ingrid—. Ja hem parlat de quan eres 
petita. Què va passar quan vas arribar a l'adolescència?

—Tot semblava normal. O almenys, això em va semblar a 
mi.  Als  catorze  anys  va  morir  l'única  àvia  que  encara 
tenia. Ella va ser l'encarregada d'ajudar al papa en tot el 
que  a  ell  se  li  escapava.  A  partir  de  llavors  tot  va 
començar a canviar. Ell va començar a beure a les nits, 
quan jo m'havia anat a dormir. Així que el pobre pensava 
que jo no m'adonava d'aquesta situació.

—Així, com vas descobrir que el teu pare bevia?

—Va ser una nit en la qual no podia dormir. Vaig baixar a 
la  cuina  per  prendre  un  got  de  llet  i  el  vaig  veure  al 
menjador amb una ampolla a la mà.

—Què vas fer llavors?
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—La veritat és que vaig intentar que ell no s'adonés de la 
meva presència. Pensava que si ell no sabia que ho havia 
vist podria guarir les seves penes sense arribar a més.

—Però no va anar així.

—Al principi sí. Jo feia veure que no sabia el que passava i 
ell semblava feliç.

—Però  en  algun  moment  va  passar  alguna  cosa 
inesperada.

—Bé, encara que ell s'obstinava a fer-me creure que tot 
anava  bé,  la  veritat  és  que  no  era  així.  La  beguda  va 
començar a fer-li canviar. El seu caràcter era cada vegada 
més difícil.  Després va començar a beure durant el dia. 
Però sempre d'amagat. Jo controlava les ampolles que hi 
havia a casa per saber quant bevia. M'adonava que cada 
vegada bevia més i més freqüentment.

—Vas intentar parlar amb ell.

—No.  Però  procurava  que les  ampolles  estiguessin  mig 
buides perquè no pogués beure tant.

—I quin va ser el resultat.

—Va començar a sortir a les nits a comprar l'alcohol que 
no trobava a casa.

—I tu com vas reaccionar.

—Vaig tornar a deixar que begués a casa. Almenys així el 
tenia controlat.

—Va passar una mica més, vas dir que estava canviant el 
seu caràcter.

—Estàvem a l'estiu, jo tindria uns setze anys. Aquella nit 
feia molta calor. Aquell any jo començava a sortir a les 
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nits amb els amics de l'institut. No arribava molt tard per 
no molestar al meu pare. Sobre això de la una de la nit 
d'un divendres vaig arribar a casa. Havia begut una mica i 
estava  suadíssima.  Així  que  vaig  decidir  dutxar-me.  El 
meu pare no estava a casa. Em vaig anar cap al bany, em 
vaig despullar i vaig començar a dutxar-me. No sé quanta 
estona portava sota l'aigua. Estava tan a gust que no em 
vaig adonar que havia arribat el meu pare. Potser va ser 
culpa meva, perquè no havia tancat la porta. Però quan el 
meu  pare  va  arribar  davant  de  la  porta,  va  mirar.  Jo 
seguia sense adonar-me de la seva presència. Així que ell 
es  va  apropar  a  mi.  Primer  em va  posar  la  mà en  les 
espatlles i em va començar a besar el coll, dient el nom de 
la meva mare. Jo vaig dubtar que fer. Però creia que no 
arribaria a més. La meva incredulitat, massa jove potser, 
va fer que no ho pares. Així que ell va seguir. Les seves 
mans  van  començar  a  jugar  amb  els  meus  pits.  Jo  no 
sabia que fer, ja que havia begut i que era una situació 
estranya.  La  veritat  és  que  començava  a  estar  molt 
excitada i ja no podia parar-li. Finalment es va baixar els 
pantalons, la seva roba interior i em va violar. Quan va 
acabar es va anar a la seva habitació i es va quedar ben 
dormit.  Jo  vaig  continuar  una bona estona a  la  dutxa. 
Després  em vaig  anar  a  la  meva  habitació  i  vaig  estar 
plorant tota la nit.

—L'hi vas explicar a algú.

—No em vaig atrevir.

—Molt bé, per avui ja hem parlat prou.

* * *
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Maig 1975

El nostre protagonista d'avui, en Dan, acaba de finalitzar 
els seus estudis d'advocat. Però l'esdeveniment del dia es 
troba en el fet de que avui es procedeix a l'entrega d'orles 
dels graduats del 75. Un moment molt especial per tots 
els  que han estudiat  la  carrera i  que un cop llicenciats 
podran defensar les lleis del nostre país. La orla és un bé 
molt preuat donat que tothom l'emmarca i la penja en el 
lloc més visible del seu despatx o habitació. La finalitat és 
que  tothom  sàpiga  que  has  estudiat  i  que  tens  el  títol 
corresponent. Per un altre costat el Dan no és l'únic que 
s'ha graduat en aquest curs. Entre altres trobem que la 
Susan Carpenter figura entre els graduats d'aquest any. 
La  Susan passa  per  ser  una  gran  estudiant  però  no té 
gaire èxit entre els nois. En Dan i la Susan es coneixen de 
classe,  i  tot  i  que han fet  algun treball  junts durant  la 
carrera encara no han tingut ninguna relació més enllà de 
l'amistat.  Durant  el  dia  de la  entrega de les  orles  però 
acabaran  asseguts  junts  durant  el  sopar  de  graduació. 
Potser  no  serà  prou  en  aquest  moment  però  suposarà 
conèixer a la Susan en un ambient diferent al de l'estudi. I 
qui  sap  si  amb  el  pas  del  temps  alguna  cosa  més.  En 
aquella època la Susan no cuidava massa el seu aspecte 
portava  mitja  melena,  unes  ulleres  quadrades  de  pasta 
gruixuda i no estava del tot prima. Pel que suposava que 
no devia de fer gaire esport i que tot el temps el dedicava 
a l'estudi.  La festa de graduació va ser tot un èxit i  els 
nostres protagonistes s'ho van passar d'allò més bé. Entre 
balls  i  begudes  la  nit  va  anar  passant  i  a  la  fi 
s'acomiadaren.  Passarien  molts  anys  abans  de  que  ells 
dos es tornessin a trobar.
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* * *

Juny 1993

Assaboria el meu cafè de migdia a la rodona taula situada 
al fons del local, amb columnes i arcs d'estil musulmà, on 
em donava el sol de manera insistent a través del petit 
celobert.  Donava  una impressió  màgica  i  oriental  a  un 
cafè on es barrejava claror i foscor. Un dia més en el cafè 
SMITH'S, sempre la mateixa gent, a la mateixa taula, i 
prenent la mateixa beguda, però sempre tan acollidor i 
agradable, sensació que potser era donada per la rutina, 
la repetició. Sóc en Dan Smith propietari d'aquest local. 
Seré el protagonista principal d'aquesta novel·la. Quan en 
sigui  el  personatge  principal  de  la  escena que  estigueu 
llegint narraré en primera persona el que succeeixi, però 
no sempre serà així i passaré a tercera persona quan sigui 
necessari  descriure  la  situació  vista  des  de  fora.  Vaig 
decidir escriure aquesta novel·la per donar a conèixer els 
fets que es van produir a Sandow la ciutat on visc, fets en 
els que em vaig veure involucrat i on van córrer perill la 
meva vida i la de Susan la meva esposa. Era a ella a qui 
estava esperant. A la fi, arribà Susan. Amb el seu cabell 
llarg,  ros,  el  seus  blaus  ulls  i  el  seu  rostre  envellutat. 
Portava un conjunt d'estiu, més aviat curt, que li donava 
un aire enigmàtic i tanmateix interessant. Em vaig fixar 
en  les  seves  sabates  mullades.  Era  evident,  car  la  nit 
anterior havia plogut, i vaig suposar que hauria aparcat el 
cotxe en un lloc entollat. No semblava pas preocupada i 
es va adreçar a mi. No era normal que Susan arribés tard 
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a una cita,  ja  que sempre acostumava ser  puntual.  Em 
vaig  estimar  més  no  molestar-la  i  no  li  vaig  donar 
importància al fet. Vam prendre el cafè tranquil·lament, 
parlant del mateix de sempre.

Tanta  monotonia  podria  avorrir  si  no  fos  perquè,  de 
sobte, va entrar al cafè un home. Estava brut i portava la 
roba  esquinçada.  A  la  cara  se  li  llegia  una  expressió 
d'horror,  marcada  per  una  ferida  al  front  que  rajava 
abundosament.  L'home  demanà  pel  telèfon  del  bar 
tremolosament.  El  cambrer  li  va  donar  l'aparell,  i  així 
l'home va poder trucar a la policia. Finalitzada la trucada, 
es  va  dirigir  a  la  sortida,  i  la  majoria  dels  que  ens 
trobàvem a SMITH'S li vam seguir les passes. A fora vam 
veure un cotxe esportiu situat travesser a la via, amb les 
rodes girades en sentit contrari.  Davant del  vehicle,  un 
senyor més aviat gran atenia una noia ajaguda a terra. La 
noia,  d'uns vint-i-sis  anys,  era morena i  prima,  duia el 
cabell curt i un vestit negre que l'accident havia fet malbé. 
A  primer  cop  d'ull  va  semblar-me  que  es  trobava 
inconscient,  en  no  moure's  ni  obrir  boca.  L'escena  era 
força patètica, car el conductor de l'esportiu vermell, el de 
la  trucada  a  la  policia,  estava  a  punt  de  patir  un  atac 
d'histèria. La munió de gent continuà voltant el cotxe i els 
accidentats fins arribar la policia.

No li vaig donar més volta de full fins que, el dia següent, 
la portada del diari era encapçalada pel titular següent: 
"Rica  hereva  atropellada  pel  seu  amant".  La  notícia 
continuava  dient:  "Hellen  Sisgak,  ciutadana  polonesa  i 
hereva de la fortuna del  senyor Sisgak,  empresari  molt 
conegut  en  aquesta  circumscripció,  va  ser  atropellada 
ahir a migdia pel que resultava ser el seu amant. El seu 
pronòstic és greu, està internada en el  Rivers Hospital, 
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propietat  del  seu  pare.  Es  desconeixen  les  causes  del 
succés, ja que la policia no s'ha manifestat sobre el cas. 
Les persones més properes a Hellen Sisgak tampoc volen 
fer  cap  declaració".  La  notícia  continuava  detallant 
diferents aspectes de la senyoreta Sisgak, la seva família i 
les seves últimes amistats.

Susan també es va quedar sorpresa en llegir el diari. La 
família  Sisgak  era  la  propietària  de  l'empresa  on  ella 
treballava,  per  la  qual  cosa  se  sentia  especialment 
afectada.  Malgrat  no  haver  coincidit  mai  amb  Hellen. 
Coneixia al seu pare.

Passaren diversos dies, i  cadascun d'ells va tenir com a 
notícia l'accident de la rica hereva, sense que se sabés res 
del que havia succeït. John Samer, l'amant de Hellen, no 
havia  tornat  a  aparèixer  en públic  des  d'aquell  dia  tan 
tràgic. Així i tot, els periodistes no deixaven d'empaitar-lo 
fins al portal de casa seva. Qualsevol persona propera a 
ell  era  perseguida  pels  incordiants  informadors  de 
notícies, ja que no havien aconseguit cap dada nova sobre 
el succés. Malgrat que jo no tenia res a veure, Susan cada 
dia parlava del tema, car el seu treball era el tema més 
coent. Les empreses Sisgak estaven a la baixa a la borsa 
durant  aquests  últims  dies,  i  no  es  preveia  cap 
recuperació immediata dels  enters que s'havien perdut. 
El  senyor  Sisgak  havia  deixat  la  direcció  de  les  seves 
empreses,  durant aquell  temps, i  els altres directius no 
aconseguien  aixecar-les  fins  als  nivells  anteriors. 
L'accident afectà molt la família Sisgak i tot allò que hi 
estava relacionat.

La bomba va esclatar definitivament el dia que el Daily 
Records Magazine presentà la següent notícia:
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"Hellen Sisgak, la rica hereva, va finar ahir en el Rivers 
Hospital,  propietat  del  seu  pare,  a  les  tres  setmanes 
d'haver  patit  un  greu  accident.  No  va  poder  sortir  de 
l'estat de coma profund en què es trobava des del dia de 
l'accident. Encara que els metges intentaren reanimar-la, 
la  jove  pacient  no  va  poder  suportar  les  greus  lesions 
irreversibles que patia.

Hellen  Sisgak  va  tenir  la  desgràcia  de  perir  en  aquest 
accident. Coneguda pels seus extravagants amors, havia 
tornat feia poc de Tahití, on deixà plantat Dick Sailors, un 
multimilionari  de  Dacota  del  Sud,  per  retrobar-se  amb 
John Samer, amic íntim des de la seva infantesa. Més que 
un fervent amor, es prorrogaven una amistat inseparable 
cada cop que Hellen deixava un dels seus amants. Així i 
tot, John mai se considerà de pas. Semblava molt afectat 
pels fets, per la qual cosa ningú pensà en cap moment que 
fos  el  responsable  de  l'accident,  malgrat  que  ell  creia, 
efectivament,  que havia  estat  el  causant  de  la  mort  de 
Hellen.  Després  d'un  exhaustiu  estudi  del  vehicle,  un 
esportiu  vermell  propietat  del  senyor  Samer,  no  es  va 
poder  determinar  una  possible  manipulació  sobre  el 
control  de  l'automòbil.  Desapareixent  de  moment  la 
possibilitat  d'un  accident  premeditat  i  la  inexistència 
d'homicidi, la policia ha deixat d'investigar el cas. Aquest 
a  passat  a  les  autoritats  judicials,  les  quals  portaran  a 
terme  les  corresponents  investigacions.  El  jutge  ha 
dictaminat  secret  de  sumari,  afirmant  que  s'informarà 
sobre el cas quan ho consideri raonable.

Erick Says, per a Daily Records".

* * *
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La nit acaronava la lluna, com si de dos amants es tractés 
en una nit de fervent amor. Els núvols, en passar, tapaven 
la blanca esfera que avui lluïa amb tota la seva esplendor, 
car era nit de lluna plena. Era càlid el fosquejar. Aquest 
sorprenia moltes parelles amagades en els paratges més 
insospitats.  Els  brogits  més  estranys  es  projectaven  en 
totes  les  direccions,  però  els  noctàmbuls  passejants  no 
s'alteraven davant una situació tan natural. Potser fou per 
això, al bell mig de tan variat paisatge, una fulla de metall 
lluïa enfront la nevada esfera brillant.  Qui l'empunyava 
no  tenia  bones  intencions  a  les  seves  entranyes.  Qui 
posseïa  semblant  artefacte,  era  una ment freda  i  sense 
escrúpols, El seu enteniment estava pertorbat. Es deuria 
al seu fosc passat. Havia estat maltractada pel seu pare, 
sotmesa a  rígids càstigs  sense raó  de ser.  La forçava a 
actes  impurs  als  que  es  volia  negar  però  no  podia. 
l'obligava a beure per no haver-la de forçar tant. Era dur 
continuar  dia  a  dia,  no  era  capaç  d'oblidar  amb  tanta 
rapidesa.  La  fina  làmina  metàl·lica  va  començar  a 
apropar-se inexorable cap a un final  aterrador per a la 
víctima. Ningú podia detenir l'assassina. No sabien que es 
trobava allà, ni tampoc quines fites perseguia, però ella va 
seguir  apropant  l'arma  inexpugnable,  tremolosa.  Tenia 
molt  present  el  que  volia  i  no  es  detindria  mai.  Quan 
començà a entrar en l'ardent carn va començar a excitar-
se. La roja sang manava barbotejant i continuà deleitosa 
la penetració. El zenit el va obtenir en culminar l'acte, i el 
va  repetir  diversos  cops  més  fins  a  silenciar  aquells 
terribles  gemecs.  Aleshores,  aquella  torbada  ment  va 
mirar el seu propi cos i  en contemplar-lo, recordà com 
havia estat coberta per aquelles llargues cicatrius que el 
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tatuaven  amb  un  estil  poc  ortodox  i  més  aviat  poc 
agradable.

La nit es va veure coberta per la negra Parca, un destí va 
portar  a  un  altre,  a  una  fi  sense  remei,  sense  solució 
doncs; la dura realitat accentuava aquell vesprejar.

Aquella mateixa nit, al mateix lloc dels fets que s'acaben 
de narrar. Un personatge, que només es trobava allí de 
casualitat, donant-se un passeig tan tranquil. Però sense 
saber que presenciarà una escena de la que possiblement 
no s'oblidarà mai. El seu caminar nocturn era diferent al 
que es pot observar durant el dia. Això ho podem notar 
observant  el  nostre  actual  protagonista  que s'apropa al 
llarg passeig. És un caminar decaigut i amb prou feines 
sense  energia.  Un  peu  avançant  l'altre  repetidament, 
l'esquena es manté corba, les espatlles caigudes, i el cap 
afligit com el d'un home pensarós. Poc podia imaginar-se 
el  nostre  actual  protagonista  allò  que  més  tard 
presenciaria.  S'apropava  lentament  al  punt  exacte.  La 
seva mirada dirigida al terra es va obliquar de sobte. Era 
sang  allò  que  rajava  davant  seu.  Un  reguerol  d'espès 
líquid vermell. Es va dirigir cap a la seva procedència i 
descobrí l'horripilant succés. Una noia d'uns dinou anys 
de cabell fosc i amb un bonica forma de cos jeia, nua i 
plena  de  sang,  davant  seu.  Va  cridar,  però  ningú  va 
respondre el seu sec crit d'esglai.

Altra  vegada al  cafè  de  SMITH'S,  assegut  a  la  part  del 
centre, sota el cimbori que presidia la sala —canvi degut 
al  meu  actual  acompanyant—,  em  contà  l'oficial  de 
policia, el senyor Morris, de parlar pesat, semblant més 
aviat pàl·lid i ulls somnolents, que la passada nit va rebre 
una trucada de la Central, als volts de dos quarts de dues. 
Era un homicidi. Va haver de dirigir-se immediatament al 
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lloc del succés, on va romandre fins tocades les sis de la 
matinada, interrogant tots els que es trobaven al lloc dels 
fets.  Els  que  es  trobaven més  a  prop declararen  haver 
escoltat un xiscle prou estrany, però com és normal sentir 
gemecs, no li  van donar importància i continuaren fent 
les seves coses. Altres, afirmaren haver vist un home amb 
barret a l'estil  Hamphrey Bogart i  una gavardina llarga 
sortint  ràpidament  del  lloc,  adonant-se  de  l'escàpol,  ja 
que  gairebé  els  trepitja  en  escampar  la  boira.  No  van 
descriure cap característica facial, però sí detallaren que 
es  tractava  d'una  persona  prima,  alta,  i  de  complexió 
atlètica. L'home que s'havia trobat el cadàver es trobava 
molt desfet i no sabia res del que havia passat, ja que en 
aquells moments no es trobava en el lloc del crim.

Deixant de banda el tema, a la premsa encara no li havien 
explicat res, però evidentment ja coneixien l'existència de 
l'homicidi.  El  titular  dels  diaris  no podia ser  cap altre: 
"Trobat un cadàver d'una jove, nu i mutilat, en el parc de 
la  ciutat".  La  notícia  va  commoure  els  lectors.  Les 
fotografies  publicades  reflectien  força  el  que  havia 
succeït, eren molt dures. S'intentaven reconstruir els fets 
amb les informacions facilitades per les persones que es 
trobaven presents en el moment del crim, acompanyades 
per  fotografies  d'alguns  dels  entrevistats.  Al  final  de 
l'article es donava a entendre que encara no s'havia rebut 
cap informació policial i tampoc cap dada recollida des de 
les  instàncies  judicials,  les  quals  varen  realitza 
l'aixecament  del  cadàver.  Estava  declarat  el  secret  de 
Sumari. El metge forense que s'encarregava de l'autòpsia 
no  va  voler  facilitar  cap  informació  sobre  allò  que 
pensava que podia haver ocorregut a primer cop d'ull.
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Finalment, després de tot l'enrenou d'aquests últims dies, 
fart de donar voltes sempre al  mateix,  vaig intentar no 
pensar-hi més. Ens havien servit el tallat, mentre l'oficial 
de  policia  s'encenia  un  cigarret.  Joseph,  el  cambrer 
tornava  cap  al  taulell  on  l'esperaven  uns  clients  força 
mudats.

—Com estem, Peter? —vaig comentar mentre em fregava 
les mans—. La teva dona continua als Magatzems Lincon?

—Doncs sí,  —contestà en Peter  ufanós de si  mateix— i 
també  continua  preocupada  pel  meu  treball...  Només 
pensa en quan podré jubilar-me del cos!

—Home, has de comprendre que és una vida prou difícil 
per a una dona —vaig comentar en to irònic—. Si fores 
propietari d'un cafè, com jo, no tindries aquests mals de 
cap amb la teva dona.

—Et creus que jo continuaria en el Cos si  tingués prou 
diners com per muntar-me un bon negoci?

—Depèn. Hi ha molts oficials de policia que semblen no 
poder fer altra cosa —vaig afegir per picar-lo.

—Tu saps molt bé que jo no sóc així —contestà en el punt 
de crispació que jo desitjava.

—Doncs és clar. Fa tant de temps que ens coneixem.

—És veritat... —va respondre un xic més calmat, mentre 
brandava  lleugerament  el  cap,  afirmant  el  temps  de 
coneixença—. I a vegades és tan difícil parlar amb tu —i 
vet aquí que em tornà el cop.

—Per què ho dius? —vaig respondre emprenyat, ell sí que 
ho havia aconseguit.
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—Per  res,  —respongué  mofant-se—  tan  sols  era  una 
broma.

—Espero  que  només  sigui  això.  Sinó,  et  faria  tastar  la 
meva forma física, allà fora, a mastegots de debò.

—Caram,  —respongué  amb  veu  reposada  mentre  les 
meves  nines  s'encenien amb guspires— no em pensava 
pas  que  t'atrevissis  a  dir-me  això.  Jo  sempre  esperant 
poder  batre'm  amb  tu  algun  dia,  i  vet  aquí  que 
aconsegueixo que m'ho proposis.

Així vam estar un parell de minuts més, sense treure res 
en clar. Era el típic joc de paraules amb l'oficial.

—Apa,  deixem—ho  estar  —contestà  cansat  en  Peter  de 
tanta dialèctica inepta—. Com està Susan?

—És la mateixa de sempre, treballant a les oficines de les 
empreses  Sisgak  —i  ja  no  em  vaig  poder  mossegar  la 
llengua per pronunciar el maleït nom.

—Va haver de sentir molt la mort de la senyoreta Sisgak...

—Sí.  Fou  una  notícia  un  xic  inesperada,  però  com 
l'accident va ser aquí al davant del cafè no li va afectar 
tant —vaig afegir.

—Doncs  és  veritat,  ara  mateix  no  hi  havia  pensat.  El 
senyor  Samer  se'l  va  veure  molt  afectat  pel  fet.  A 
l'enterrament va anar moltíssima gent de les rodalies del 
país.  Sandow  es  va  convertir  en  una  ciutat  de  molta 
anomenada,  a  causa  del  conegut  internacionalment 
SISGAK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT.

—Sembles un periodista —vaig sentenciar burlescament
—: "Notícies de Peter Morris des de Sandow per a B B C ". 
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—No te'n fotis. Tan sols era que jo també vaig sentir la 
pèrdua de la senyoreta Hellen.

Varem continuar  xerrant  una estona.  Després  en Peter 
se'n va anar. Havia de tornar a la comissaria, per portar 
endavant les noves investigacions sobre l'últim cas.

Més tard entrà Susan. Avui havia sortit d'hora i m'havia 
proposat  d'anar  fora  a  dinar  en  aquell  nou  restaurant 
francès  "La Petite  Chambre",  per  menjar  uns  escargots 
amb salsa. A mi aquest tipus de menjar no m'agrada molt, 
però vaig acceptar. Sabia que ella ho desitjava, i feia dies 
que  m'ho  havia  proposat.  Li  vaig  dir  a  en  Joseph que 
anava a dinar fora, així que s'havia d'encarregar del cafè 
mentre jo no hi era. No li vaig assegurar que jo tornés per 
la  tarda,  doncs  Susan  no  treballava  més  per  avui  i  ho 
podíem aprofitar per anar al cinema. Volíem veure alguna 
de  les  noves  pel·lícules  de  la  cartellera.  Ella  estava 
enlluernada,  ja  que  teníem  programada  tota  una 
romàntica tarda per a tots dos. no li vaig explicar tot el 
que havia succeït la nit anterior. Potser ja ho hauria llegit 
al diari, i  vaig preferir estalviar-me comentaris sobre la 
desagradable notícia.

* * *

"Mai  més  no  tornaré  a  trepitjar  aquelles  terres  tan 
llunyanes de la meva ja passada infància. Removia el meu 
pensament un sentiment d'impotència davant un fet que 
no podria canviar mai. És difícil desfer-se d'un record de 
temps ha", recordava un memorable passatge del llibre de 
Nat  Addams  "La  indiferència  d'un  sentiment",  mentre 
romania  assegut  a  la  meva  butaca  preferida.  La  meva 
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copa de J B reposava a la tauleta que se situava al costat 
del seient. Cansat del treball del dia, la meva consciència 
es trobava en un altre món. Era com si no hi fos. Ni tan 
sols  Susan  es  va  atrevir  a  molestar-me  i  continuà 
assecant-se els cabells.  Feia poc que s'havia dutxat,  i  el 
soroll de les seves xancletes començava a empipar-me. És 
veritablement increïble el que pot arribar a compondre la 
imaginació. Jo mai hagués pogut estar capaç de redactar 
bé, però això no em va impedir arribar a fer-me l'amo del 
cafè  SMITH'S.  Amb  SMITH'S  he  assolit  una  vida  més 
aviat  fàcil,  gràcies  als  ingressos  que  anaven omplint  el 
meu  compte.  Dan  Smith,  sembla  mentida  que  gairebé 
ningú es recordi del meu nom. Tot el món se m'adreça 
sempre pel cognom, i tot per culpa del cafè. Vaig aixecar-
me per desar el llibre a la prestatgeria i li vaig comentar a 
la Susan:

—Te'n recordes de l'última persona que em va anomenar 
pel nom, estimada?

La pregunta l'agafà despistada, però va respondre sense 
vacil·lar:

—Eva Davis, a la festa d'aniversari de l'any passat. Feia 
molt temps que no t'havia vist i, per això, se't va adreçar 
pel teu nom, però si et veiés més sovint t'anomenaria com 
tothom.

Em  vaig  sorprendre  de  la  rapidesa  amb  què  el  va 
recordar. Eva Davis havia estat una de les meves antigues 
xicotes. Encara mantenia contacte amb ella, i  el dia del 
meu últim aniversari  ens  vàrem abraçar  fortament,  fet 
que  no  passà  desapercebut  als  ulls  de  Susan,  que 
contemplà l'escena sense perdre cap detall. Vam celebrar 
una gran festa donat que celebrava el meu 40 aniversari. 
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La Susan i la meva família la van organitzar d'amagat. Tot 
i que jo ja sospitava alguna cosa. Per tal de celebrar una 
festa  on  tothom  em  coneix  era  força  difícil  que  no 
cometessin algun error. Però almenys van aconseguir que 
no sabes per quin dia havien decidit fer la celebració. La 
trucada del meu germà convidant-me a un sopar al seu 
xalet  va  ser  del  tot  sospitosa.  Haig  de  reconèixer  que 
finalment la sorpresa va estar més en els convidats que 
van vindre, donat que hi havia algun d'ells que feia molt 
de temps que no els veia i em va fer molta il·lusió tornar a 
parlar amb ells de coses del passat. En fi records que mai 
oblidaré  i  una  bonica  manera d'entrar  a  la  quarantena 
d'anys. Tornant a la realitat vaig continuar parlant amb la 
Susan de l'Eva.

—És veritat. Per cert, fa temps que no veig l'Eva. Hauré 
de trucar-la per preguntar-li com va acabar aquell cas en 
què treballava defenent John Slite, aquell empresari que 
havia desaparegut amb tres cents milions fa un dos anys. 
Gràcies  a  Déu  que  la  policia  el  va  enxampar  quan 
intentava abandonar l'Estat.

—Em sembla que vaig llegir en el Journal que li havien 
caigut tres anys de condemna gràcies a la intervenció de 
l'advocadessa  defensora.  Sens  dubte,  Eva  té  molt  bona 
reputació entre els seus col·legues.

—No m'estranya —ufanós de la meva anterior relació amb 
ella—.  Sempre  destaca  allà  on  va.  La  veritat  és  que 
treballa  molt  dur  en  cadascun  dels  seus  casos  i,  així, 
aconsegueix  el  que  es  mereix.  Vaig  sentir  a  dir  que 
l'havien  proposada  pel  gabinet  del  Fiscal.  Devia  estar 
cansat d'haver de litigar amb ella.
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—Sí, tens raó —va enraonar Susan amb un cert grau de 
menyspreu, mentre engegava l'assecador. Aleshores forçà 
un xic la veu—. Jo també ho he sentit dir. Espero que li  
hagin concedit la plaça.

Susan, després de passar-se el raspall per última vegada, 
va marxar cap a la cuina. No vam tornar a parlar sobre 
Eva en el que restà de dia, que més aviat era poc. S'havia 
d'anar  a  dormir  d'hora,  així  que  sopàrem  ràpid, 
prenguérem el corresponent tallat i ens vàrem dirigir al 
dormitori.

Uns dies després es podia llegir a la portada dels diaris: 
"Noia,  cantant  del  bar  musical  St.  George,  assassinada 
brutalment al parc de la ciutat.  L'amo del bar feia dies 
que havia denunciat la seva desaparició."

* * *

Un  nou  dia.  Em  trobava  a  SMITH'S,  assegut  al  fons, 
escoltant  aquella  cançó  que  aconseguia  hipnotitzar-me 
tant que no estava per res més. Per la porta del cafè entrà 
Tack Sailor. Es va dirigir directament cap a mi, però no 
em vaig adonar de la seva arribada fins que fou davant 
meu i em cridà:

—Smith! Què tal pel cafè?

—Home, Tack, quina sorpresa! Asseu-te, sis plau.

Es  va  asseure  amb  aquella  tranquil·litat  que  el 
caracteritza. Separà la cadira una mica de la taula, la girà 
uns  quaranta-cinc  graus  cap  a  ell  i  s'assegué  inclinat, 
d'aquella manera que a mi no m'agrada gaire, però que hi 
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farem, és un costum com qualsevol altre. Tack és l'espòs 
d'Elizabeth  Sisgak  i  director  del  diari  propietat  de  la 
família de la seva muller.  Pels seus comentaris,  sembla 
que la feina li anava força bé. Tack fou, anteriorment, un 
dels  periodistes  del  Daily  News.  Quan hi  treballava  va 
haver de preparar un reportatge sobre la família Sisgak i 
fou, aleshores, quan va conèixer l'Elisabeth. Sembla que 
Cupido va fer de mitjancer entre ambdós. La premsa va 
dir en difondre la notícia que havia estat amor a primera 
vista. La relació va tenir la seva efectivitat, doncs es varen 
casar al cap de set mesos. La celebració va ser viscuda per 
tota la ciutat. Hi assistiren diverses personalitats de certa 
fama  en  el  país.  En  Tack  va  girar  la  cadira  de  nou 
quaranta-cinc graus, però aquest cop cap a l'altre costat i, 
aleshores, em vaig dirigir cap a ell:

—Des de que et vas casar amb l'Elisabeth que apenes et 
veig el pel vell amic.

—Doncs sí. Com a bon espòs que esta enamorat de la seva 
dona  no  em  toca  res  més  que  complir  amb  les  meves 
obligacions.

—Com li va a l'Elisabeth? No la he tornat a veure des de la 
boda.

—Bé, natural. Està massa temps fora de casa i forma part 
de  nombroses  associacions.  Ha  d'assistir  a  moltes 
reunions,  sense  comptar  que  ha  de  complir  amb  les 
obligacions que li  comporta el  fet  de formar part  de la 
família Sisgak.

—Sento haver fotut la pota. Vinga, home! —vaig intentar 
consolar-lo.

Veritablement vaig passar una mala estona. No em feia a 
la  idea d'allò.  Em relacionava molt  poc amb la  família 
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Sisgak. Quina sort que no em vaig referir a Hellen, potser 
hagués  estat  pitjor.  Tack no va trigar a anar-se'n.  Vaig 
agrair  que  se'n  anés,  doncs  no  havíem passat  gaire  bé 
aquells  moments.  Això  que  sortíem  sovint  de  gresca, 
quan en Tack era solter.

Altra  vegada  vaig  demanar-li  a  Alex,  un  altre  dels 
cambrers, que em servís un carajillo de Baileys. Mentre 
l'Alex me'l preparava, em vaig apropar a la barra, ja que 
feia poc que havia entrat Catherine Lomas. Ella s'havia 
casat amb el Duck feia un tres anys. La diferència d'edat 
era força notable, si no m'equivoco uns vint—i—un anys i, 
malgrat que semblava una parella feliç, les males llengües 
contaven tergiversades històries sobre ambdós. Jo no sóc 
propens a creure—me—les, però, en aquest cas, feia una 
petita excepció. La coneixia de feia bastant temps, i vaig 
adreçar-me a ella:

—Que  tal,  Catherine!  —li  vaig  dir  com  vells  amics—
Senyora  Duquessa,  m'agenollo  als  seus  peus  —vaig 
continuar amb un to més burleta.

—No siguis ximple. Un dia més en el cafè? Com estem?

—Bé, més o menys. Els mateixos de sempre i un que altre 
despistat.

—I Susan? Està treballant?

—Com sempre, fins a les tres de la tarda. A aquesta hora 
sempre  em  ve  a  buscar.  Com  està  el  senyor  Duc?  Ha 
tingut un bon dia?

—Oh,  sí!  George  està  ocupat  amb  les  seves  vinyes.  La 
darrera  collita  ha  estat  molt  bona  i  esmerça  molt  de 
temps als ceps.

23



—Hauré  de  demanar-li  que  em  guardi  una  reserva 
especial,  per  d'aquí  a  uns  anys.  Aleshores  tindrà  més 
valor que ara, espero.

—Sí,  el  meu  marit  acostuma  a  guardar-les  molts  anys 
abans de treure les reserves de casa. De cara a la venda, 
però, surten al mercat molt aviat.

Els  cellers  Lomas  compten  amb  un  bon  renom.  A 
SMITH'S servim vins i caves "Horse Lomas". Alguna cosa 
més ens unia que no pas una simple amistat. Catherine és 
una  dona  veritablement  bella,  alta,  de  cos  esvelt  i 
complexió  atlètica.  El  seu  cabell  castany  era  més  aviat 
fosc, els seus ulls de color verd i un nas un xic punxegut. 
Al  seu mentó no li  mancava el  petit  clot  de  la  bellesa. 
Afegint a tot això el seu magnífic caràcter, ningú es podia 
retreure el fet de mirar-la. Vam estar parlant una estona 
més, i vam emparaular un dia per dinar tots quatre junts, 
quan a ells els anés bé.

A  la  fi  arribà  Susan.  Ens  decidírem  a  preparar  un 
fantàstic  dinar  a  casa.  Vaig  agafar  el  cotxe  i  en  cinc 
minuts ja hi érem. Va fer un dinar més aviat lleuger, però 
molt  ben  presentat,  com  em  tenia  acostumat.  Hi  ha 
vegades que et conquisten més aviat per la llepoleria que 
no pas per altres coses. Susan és la perfecció en persona. 
Una gran  sort,  haver  arribat  a  conèixer-la.  A  Susan  la 
coneixia des que anàvem a la Universitat.  Aleshores no 
ens  portàvem  tan  bé  com  ara,  car  no  havíem  tingut 
l'oportunitat  d'intimar  gaire.  Va  ser  ara  fa  uns  quatre 
anys, quan se celebrà una reunió d'estudiants d'advocacia 
de la promoció del setanta—cinc. Molts ja estaven casats, 
altres en feien els preparatius i uns pocs restàvem solters. 
En començar el ball els fadrins ens haguérem de procurar 
parella  i  el  destí  em  va  portar  a  les  mans  de  Susan 

24



Carpenter.  Estava molt  canviada,  ja  que abans portava 
mitja cabellera, unes ulleres quadrades de pasta gruixuda 
i no estava tan prima com ara. Qualsevol semblança amb 
la  realitat  era  pura  coincidència.  Em  deixà  enlluernat 
amb el seu cabell llarg i ros, els ulls blaus i un cos tan 
encisadorament  femení.  Malgrat  que  semblava  que  es 
tractés  d'una  pel·lícula,  per  a  mi  no  fou  cap  gran 
problema, ja que el canvi anà a millor, i no em podia pas 
queixar.  Passada  aquella  festa,  vam  tornar  a  quedar 
diversos cops, abans que aquella relació es convertís en 
trobades fervents i assídues. Poc a poc vàrem començar a 
trobar-nos cada dia.  Massa sovint deixava sol  el  cafè i, 
llavors, li vaig proposar de venir a viure a casa meva. Ella 
no hi estava d'acord. Volia que la casa fos dels dos. Vàrem 
vendre  ambdues  cases  i  compràrem la  que  actualment 
posseïm. En ajuntar-nos la situació fou més normal, ens 
veiem cada dia i, alhora, no perdíem hores de treball.

* * *

S'escolava el matí tranquil·lament. Estava a la barra de 
l'SMITH'S  llegint  el  Diari.  Havia  passat  l'hora  dels 
esmorzars  i  la  calma s'havia  apropiat  del  local.  Joseph 
contemplava l'entrada de dues dones. Ambdues tenien un 
caminar peculiar, com un espill que anés emmirallant el 
pas de l'altra. Es varen dirigir a una de les taules de l'ala 
oest, força discreta a causa de la foscor que contrastava 
amb els raigs de llum provinents del celobert. Una de les 
dones era rossa i,  l'altra,  de cabell  panotxa, tenien una 
figura més aviat normal de què destacava la roba: vestit 
de nit més aviat curt i fosc. No puc fer res més que aixecar 
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la  mirada  del  Diari  i  mirar-me—les.  Provoquen  una 
sensació  força  incitant.  Un  cop  assegudes  comencen  a 
enraonar. Mentre parlen es passen el dit índex pels llavis, 
com fent-se una senyal. Una d'elles entreobre les cames i 
permet veure les seves calcetes de color fosc a joc amb el 
vestit. L'altre com si estigues obligada a fer-ho repeteix 
l'acció de la seva amiga. Però quina és la meva sorpresa 
que en aquest cas ella no porta les calcetes i deixa veure el 
vellut panotxa que cobreix el seu sexe. Això em recordà 
l'escena d'una pel·lícula  en que una noieta  xinesa fa  el 
mateix en una bolera, aconseguint que el noi que estava 
mirant es fixi en ella.  Em vaig adonar que no érem els 
únics  que  ens  havíem  fixat  en  la  seva  arribada  i 
extravagància. Crec que tots els homes que ens trobàvem 
al cafè ens les miràvem, uns més dissimuladament que 
altres. El vidre de la porta es va tornar a obrir, entrant un 
grup de joves de cabell afaitat i botes característiques. No 
podien  evitar  dissimular  la  seva  procedència.  Havia 
arribat  al  port  un  portaavions  de  l'Armada  dels  Estats 
Units,  juntament  amb  l'estol  de  naus  acompanyants. 
Formaven  part  d'unes  maniobres  que  s'estaven 
desenvolupant  oceà  endins.  Ja  és  prou  sabut  que  els 
mariners acostumen a portar problemes, per la qual cosa 
vaig encarregar en Joseph que els vigilés força, tal i com 
feia amb la major part dels clients. Un d'ells, d'ulls negres 
i  profunds  que  s'adeien  amb  la  seva  forta  complexió, 
s'apropà  a  la  barra  i  demanà  una  ronda  de  cervesa. 
Mentre uns s'asseien al costat de les singulars senyoretes, 
uns altres es dirigiren a les taules de billar.

—Joseph, —vaig dirigir-me amb discreció però ferm— em 
sembla que s'ha acabat la tranquil·litat.
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—No  es  preocupi,  jefe.  —en  Joseph  semblava  més 
tranquil que no pas jo mentre anava omplint les gerres—
Beuran algunes cerveses, jugaran unes quantes partides 
de billar i, després, se n'aniran.

—Espero que tinguis raó. Després de tant de temps amb 
la mateixa clientela, no m'agradaria que quatre xulos la 
fessin desaparèixer en un moment —vaig agafar el paquet 
de cigarretes del calaix on les guardava per casos extrems.

—No siguis exagerat, home. Només restaran uns dies al 
port i després marxaran. No crec que molestin els nostres 
clients habituals.

—T'has fixat en el parell que han entrat abans?

—Home!, no és gaire normal veure dues dones vestides 
de nit, en ple matí.

—Hauran estat  de gresca tota la nit  i  tindran ganes de 
prendre un cafè.

—Jefe,  recordi's  de  la  Susan.  No  perdi  el  temps  amb 
d'altres.

—Mira-te'l  quina  cara!  qui  t'ha  demanat  el  teu  parer 
sobre la Susan?

Rera  aquestes  últimes  paraules  en  Joseph  es  dirigí  a 
l'altra banda de la barra, on dos americans el reclamaven 
perquè els servís.  Mentrestant,  uns altres dos mariners 
escridassaven al billar:

—Jonathan, avui et guanyaré! m'has agafat en un bon dia.

—D'acord Chuck, què ens apostem aleshores? Qui perdi 
pagarà  totes  les  rondes  de  beguda  que  fem  durant  la 
setmana.
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—Prepara't, perquè et guanyaré i hauràs de pagar molt. 
Jo també estic assedegat aquests dies.

—No et facis tant el llest, que després et penediràs del que 
has dit i, aquest cop, no permetré canviar l'aposta.

—Vinga, comencem!

Es varen posar tots dos a un extrem de la taula, agafaren 
dues boles cadascun, les posaren en posició i efectuaren 
el primer cop. Ja havia vist jugar d'aquella manera altres 
vegades, era el billar americà. Primer es colpeja una bola 
per veure qui aconsegueix que la seva bola s'apropi més 
als  jugadors,  després  de  rebotar  a  l'extrem  contrari. 
Només es juga amb nou boles, totes elles, només ratllades 
o  només  llises  i  la  negra.  El  joc  consisteix  a  anar 
introduint les boles en qualsevol del sis forats, fins que 
falles,  passant aleshores a jugar l'altre jugador.  Un cop 
neta  la  taula  de  boles,  queda  el  més  difícil,  que  és 
introduir  la  bola  restant,  la  negra.  Com que en el  cafè 
només hi ha dues taules de billar, una d'elles ocupada per 
clients habituals i l'altra pels americans, no hi havia cap 
problema a guaitar que feien els mariners. Com que no 
tenia gaire feina, me'ls vaig estar mirant una bona estona.

Chuck fou qui va començar. El seu cop ressonà en tot el 
local, i  molt pocs varem poder contenir la necessitat de 
girar-nos cap al cantó d'on provenia el soroll. Amb aquest 
llançament,  aconseguí  introduir  dues  boles  en  els  dos 
extrems  oposats  de  la  diagonal,  i  una  tercera  va  anar 
rodolant lleugerament fins quedar col·locada en un dels 
forats de la banda del jugador. El mariner que lluïa un 
gran  tatuatge  en  el  braç  esquerre,  on  predominava  un 
gran cor trencat per una fletxa, es va quedar observant el 
taulell una bona estona, mentre es gratava la superfície 
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lluent del seu nas. Rumiava la seva propera jugada sota la 
absorta mirada dels seus companys. A la banda dreta, en 
referència a la posició inicial, hi havia una altra bola que 
podia ser introduïda en el forat central dret. Es va dirigir 
a  la  banda  contrària,  es  preparà  pel  toc  i  llençà.  Amb 
l'efecte que li va donar a la bola blanca, aquesta primer 
tocà la  bola  que volia  posar  en el  forat  per  apropar-se 
lentament  a  aquella  bola  que  gairebé  s'introdueix  a  la 
primera  jugada.  Fou  emocionant,  semblava  a  càmera 
lenta,  fins  colpejar-la.  La  bola  continuà una trajectòria 
serena en un moviment que l'embocà al forat. Els altres 
companys  que  s'havien  apropat  victorejaren  la  jugada, 
sorprenent els clients que es trobaven a la sala. Mentre 
s'escoltaven consells, si jo faria això, si jo faria allò altre. 
Chuck  semblava  no  estar  allà.  Calculava 
mil·limètricament el possible moviment de les boles, els 
angles possibles en colpejar les bandes, les triangulacions 
factibles...  Finalment  semblava  decidit  a  efectuar  la 
propera jugada.  Observà dues boles situades prop d'un 
dels costats petits de la taula i, en el seu centre, tirà el tac 
cap enrere  en un moviment  característic,  i  ràpidament 
l'impulsà cap endavant. La blanca topà amb una d'elles, 
primer, i aquesta es va anar apropant a un dels forats dels 
extrems.  Després  colpejà  l'altra,  que  es  dirigí  cap  a 
l'extrem contrari.  El  moviment continuà lentament per 
part de les dues boles i ,de sobte, se sentí un oh! llarg i 
greu. Ambdues boles s'havien quedat a un tris d'entrar, 
però no ho varen fer. Jonathan no ho va tenir gens difícil 
per  arrodonir  la  partida.  Tenia  dues  boles  col·locades 
perfectament i possibilitats d'introduir—ne dues més i la 
negra, si encertava el forat correcte. Efectivament, així ho 
va fer, guanyant-se els aplaudiments dels seus companys, 
els quals bevien les seves gerres com si d'aigua es tractés. 
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No  trigaren  gaire  a  anar-se'n.  Van  fer  la  seva  última 
ronda,  pagaren  i  preguntaren  per  algun  bordell  de  la 
zona. El Joseph els va indicar el lloc, i ells li ho van agrair. 
Jo  vaig  esbufegar  tranquil  quan  sortiren  del  cafè.  Es 
podien sentir els seus últims riures per la porta d'entrada. 
La gent que s'havia estat fixant en aquells visitants tornà 
a  la  seva  conversa  amb  els  respectius  acompanyants,  i 
tornaren a  la  tranquil·litat  pròpia  de  SMITH'S,  aquella 
que no avorreix, que és confortable i fins i tot familiar. 
Sonà una cançó bastant relaxant des dels bafles de l'equip 
de  música.  La  majoria  dels  que  hi  érem  vam  anar 
quedant-nos absorts amb el  ritme pausat de la música. 
Un altre matí havia passat en el cafè de sempre. Es van 
fer les tres i, com de costum, entrà Susan per la porta de 
vidre fumat, em va mirar i es dirigí cap a mi.

A la tarda va irrompre a SMITH'S una cara coneguda. Era 
en John Samer. Era curiós, ja que des de l'accident no se 
l'havia  tornat  a  veure.  Semblava  més  aviat  trasbalsat  i 
deixat.  Uns  quants  cabells  es  movien  per  sobre  el  seu 
front com si fossin parabrises, les seves patilles ja no se li 
veien  amagades  per  una  espessa  barba  i  els  seus  ulls 
estaven  vermells  i  ullerosos,  signe  inequívoc  que 
últimament  dormia  poc  o  més  aviat  malament.  El  seu 
caminar era malgirbat,  inclinant-se cap a un costat i  el 
seu parlar era propi d'un embriac. El vestit semblava que 
el portés posat des de feia més de quatre dies, ja que duia 
la camisa per fora, la corbata sobre l'espatlla i alguna que 
altra  taca  sobre  el  seu  tern.  Un  aspecte  més  aviat 
deplorable. Em vaig apropar fins a ell:

—Vostè és el senyor Samer, oi?

—Crec que encara sóc aquesta persona —va respondre'm 
amb una mica d'insolència—. Perquè ho desitja saber?
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—Sóc l'amo de SMITH'S,  per servir-lo.  Desitja  prendre 
alguna cosa en especial? La casa convida.

—Gràcies, si pogués ser un carajillo de Maria Brizard.

—És clar. Serviu-li el que ha demanat.

Va  començar  a  parlar  sol  i  suposo  que  deduiran 
perfectament de què parlava.

—Jo m'estimava la Hellen, seria incapaç de matar-la. Va 
ser un accident, Déu ho sap.

—És  clar  que  sí,  senyor  Samer.  Si  vol  passem  al  meu 
despatx i continuem parlant d'això.

Va  accedir,  i  ens  vàrem  dirigir  cap  al  meu  despatx. 
Haguérem  de  traspassar  la  barra.  El  despatx  hi  era  al 
darrera,  després  dels  últims  canvis  duts  a  terme en  el 
local, per així tenir-lo completament separat de la resta 
de la gent.  Era molt  difícil  que ens empipessin.  Sols el 
cambrer que despatxava a la barra ho podia fer amb certa 
facilitat.

—Aquell dia havia quedat amb la Hellen a les dotze. Em 
vaig llevar a les deu del matí, car m'havia anat a dormir 
un xic tard la nit abans i  estava una mica cansat.  Vaig 
decidir-me  a  prendre  una  dutxa  ràpida  i  freda,  per 
després afaitar-me.  Un cop afaitat  em vaig  adonar  que 
s'havia acabat l'after shave, així que vaig baixar al super 
per  comprar  una  ampolla  nova.  Vaig  comprar,  de  pas, 
algunes provisions més per a casa i, en tornar, em vaig 
aplicar la loció perquè no em piqués la cara. Després, em 
vaig  posar  una  mica  de  la  meva  colònia  preferida, 
Jackson's, que a més a més tornava boja la Hellen... —
Sanglotà i  es quedà mut un moment— Oh! Només puc 
pensar  en  ella,  no  puc  pas  oblidar-la.  Cada  nit  se 
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m'apareix en somnis, em fa estar en vetlla, em torna boig. 
M'he de llevar i anar al primer bar que trobo per poder 
embriagar-me.  Aquesta  situació  dura  ja  massa,  no  puc 
atendre els meus negocis,  i  no em faig amb ningú.  Em 
quedo adormit al cotxe, com qualsevol altre borratxo. Ella 
era  tota  la  meva  vida,  des  de  la  infantesa,  sempre 
consolant-la. Constantment em demanava consells sobre 
les  seves  relacions  amb els  altres  homes,  però  mai  em 
vaig  atrevir  a  proposar-li  matrimoni.  —Els  seus  ulls 
s'anaven omplint  de llàgrimes salades— Ara em faig  el 
càrrec que només mancava demanar-li'n. Probablement 
les  coses  haurien  canviat...  La  nostre  relació  s'hauria 
acabat, només essent amants podíem continuar junts... —
Un moment de silenci.  Ara semblava que es refeia una 
mica—. Quan vaig acabar de preparar-me per la cita vaig 
decidir anar a buscar el cotxe al garatge. Em vaig trobar 
amb Tom Santacks, el veí del catorze A. Vaig estar parlant 
una  bona  estona  amb  ell,  sobre  l'últim  partit  dels 
Sandow's Bultacs. Ricky Patley havia aconseguit puntuar 
des de les  deu iardes,  fou un xut irrepetible,  des de la 
banda esquerra. Va donar un efecte increïble a la bola, i 
aquesta passà entre els dos pals i vam puntuar. He! Vam 
guanyar  el  partit  per  ben poc —semblava que s'oblidés 
escèpticament  del  que  havia  passat,  però  sobtadament 
tornà a sanglotar—. En sortir del garatge, em vaig adreçar 
un  moment  al  guàrdia  de  seguretat,  per  enfilar 
immediatament  la  pujada  i,  així,  dirigir-me  cap  a 
SMITH'S —els seus ulls s'anaven engrandint per encabir 
les seves nines dilatades—. La corba d'entrada al cafè la 
vaig fer un xic més ràpid del compte. La Hellen no es va 
adonar i va a creuar el carrer. Vaig intentar frenar, però 
no hi vaig ser a temps. Vaig donar un cop brusc de volant, 
quedant-se  el  cotxe  creuat  al  vial.  Les  rodes  estaven 

32



completament girades i Hellen jeia sobre l'asfalt, inert. Jo 
m'havia  fet  un  cop,  però  vaig  anar  directament  a  ella. 
Desesperat, em vaig dirigir al cafè...  I la resta ja la deu 
saber.

Malgrat  el  seu  nerviosisme,  a  mi  encara  em  semblava 
prou  serè  en  la  seva  explicació.  Hi  havia  una  mica  de 
contrarietat  entre  els  fets,  encara  calents  i  l'explicació 
detallada del senyor Samer.

—Doncs sí,  sens dubte que és quelcom difícil  d'oblidar, 
però tothom sap que no va ser  culpa seva.  No s'ha de 
preocupar.  Hauria  d'intentar  concentrar-se  en  els  seus 
negocis.

—Això es fàcil de dir, però quan et trobes dins l'embull tot 
va a maldades. Encara que intentis animar-te i reeixir, no 
pots,  i  encara  més  quan  es  tracta  d'una  persona  que 
coneixes des de nen, o encara més, has arribat a tenir una 
relació de certa importància.

—Ja sé que costa de convèncer-te, però un sempre s'ha de 
recolzar  en algú per  solucionar  els  seus problemes.  No 
pots deixar de banda tot  allò  pel  que has estat  lluitant 
durant tota la teva vida, només per un fet advers, encara 
que sigui important per a tu.

—Sí, però aquesta corba... Podria haver evitat entrar tan 
ràpid,  la  frenada hauria  estat  més curta...  Però  ella  va 
decidir  canviar  de  costat  del  carrer.  Fou  una  decisió 
fatídica, la seva última decisió —sentencià amb la mirada 
perduda—. Era tan jove —sospirà— i tenia tant de futur 
per endavant. Pertanyia a una família adinerada i tenia la 
vida més que solucionada. Ho tenia tot i  jo ho vaig fer 
malbé  —deia  mentre  petava  els  dits—.  Mai  més  em 
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tornaré  a  enamorar  d'una  altra  dona.  Cap  podrà 
assemblar-se a Hellen.

—Potser, això sigui veritat, però no ho pots assegurar. Tu 
també  tens  molta  vida  per  endavant.  Ara  l'estàs  mal 
aprofitant. El teu futur depèn de tu, ja que disposes de 
diverses  empreses,  i  algunes  d'elles  funcionen 
pròsperament. No em diguis que les deixaràs a la mà de 
Déu.

—Jo crec que no, que tard o d'hora tornaré a la meva vida 
quotidiana i hauré de lluitar de nou per la meva posició. 
Però, ara mateix, em costa molt de pensar en altres coses, 
ja que la meva vida ha perdut el sentit i he de recuperar 
les ganes de viure.

—És clar que sí, home. No t'esveris més per això i torna a 
intentar participar en aquesta vida plena de competència.

Semblava una mica més tranquil. Vam estar una estona 
més xerrant sobre allò. S'havia relaxat després de parlar 
amb mi,  i  això que no el  coneixia  massa.  Havien estat 
poques les ocasions en què havíem coincidit en el cafè o 
fora  d'ell.  Les  esferes  socials  on  es  movia  eren 
completament diferents a les meves, sense que jo hagi de 
menysprear les meves amistats. Eren menys coneguts els 
meus amics, però molt més feliços que en Samer i la seva 
colla,  segons  es  veia  a  primer  cop  d'ull.  Les  seves 
preocupacions  familiars  i  casolanes  eren  temes  de 
conversa propis de les nostres reunions.

John Samer va decidir anar-se'n. Havíem estat una bona 
estona xerrant, i a la fi vaig aconseguir saber que és el que 
havia  passat,  més  o  menys,  en  l'infortunat  accident  de 
Hellen Sisgak.
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Arribà Susan, cap a les 7, i ja era hora d'anar-nos-en cap a 
casa, posar-nos còmodes i estar una bona estoneta junts, 
parlant  dels  nostres  afers,  sense  preocupar-nos  pels 
altres. El millor del dia era quan tornàvem a casa per la 
nit, sense més preocupacions fins a l'endemà.

Un cop a casa, vàrem decidir prendre un bany junts a la 
nostra  rodona  banyera  amb  massatge  relaxant  i  plena 
d'escuma blanca. Era una idea esplèndida i excitant per a 
les  acaballes  d'un  jorn  tan  atrafegat,  i  encara  més  és 
acompanyat d'una dona tan bella com Susan. Poc a poc 
ens vàrem desprendre de les peces de roba un a l'altre, 
mentre  ens  fregàvem de tant  en tant  les  espatlles.  Ens 
vam endinsar  lentament a  la  banyera escumosa i,  dins 
l'aigua, els nostres cossos entraren en ple contacte. Per la 
seva suau pell les meves mans relliscaven en un profund 
tempteig. El seus pits, amb aquella perfecció de forma i 
volum,  em  tornaven  boig.  Els  seus  mugrons  erts 
desafiaven la gravetat mantenint aquella posició. Els seus 
malucs  eren  ideals  i,  més  avall,  el  seu  cos  relluïa.  La 
bellesa d'una gran dona, el contacte amb l'aigua, la suor 
vessada pels poros de la seva pell, regalims que solcaven 
el seu cos esvelt i que enaltien la seva figura... Ens vam 
submergir  dins  la  banyera  i  l'escuma  ens  cobrí 
completament.  El  mirall  que  se  cenyia  en  el  sostre  no 
descobria tota la nostre nuor i ni tan sols els nostres actes 
sota l'aigua, com si ens haguéssim d'amagar d'algú. Dos 
éssers  perfectament  madurs,  sense  res  a  ocultar,  sense 
ningú  que  ens  pogués  interrompre.  La  llibertat  d'una 
parella enamorada, que gaudia més enllà d'on podia fruir 
qualsevol.  Aquella  dona  em  tornava  boig  i  crec  que  si 
alguna  cosa  semblant  al  que  va  succeir  a  la  Hellen  li 
passés  a  la  Susan,  entraria  en  un  estat  de  follia 
irreparable.
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Després d'aquesta sessió de bany vam decidir fer el sopar. 
Ja era tard i el dia següent treballàvem tots dos. El meu 
cafè m'esperava al mateix lloc de sempre, amb la mateixa 
gent  i  l'ambient  habitual  tan  tranquil  i  relaxant.  Una 
cordial  salutació  de  bon  dia  dels  clients,  les  primeres 
bromes  del  dia...  Això  era  un  començament  que, 
normalment, ens conduïa a un dia profitós.

El  sopar  fou  esplèndid  com  sempre.  Ens  vam  quedar 
veient  la  televisió  una estona més.  Feien una pel·lícula 
que no era res de l'altre món i no tardàrem gaire a anar-
nos-en a dormir.

* * *

Això  succeïa  uns  dies  després.  Els  meus  ànims  no 
estàvem gens bé.  Susan començava a preocupar-se.  Els 
creditors  del  nostre  cafè  ens  feien  pressió  en  els 
pagaments.  Una  important  empresa  immobiliària  de 
Samcity —la més forta de la regió, fins i tot del país— feia 
suspensió  de  pagaments.  Ningú  no  s'ho  esperava.  Els 
gerents de l'empresa donaven la culpa als bancs per la 
poca ajuda rebuda en temps difícils. D'aquesta manera, el 
govern  perdia  més  credibilitat.  Les  noves  mesures 
presentades no semblaven resoldre la situació. El dèficit 
del  país  ha  pujat  molt.  Un  any  noranta-tres  que  com 
s'havia previst seria de baixa. Ningú no gosava donar la 
culpa a les despeses de l'any anterior o a l'estat real del 
altres països que també es troben en crisi. Sigui una cosa 
o  altra,  la  veritat  és  que  ahir  ens  sorprenia  una  nova 
notícia,  una  altra  empresa  de  petits  electrodomèstics 
anunciava suspensió de pagaments.
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Deixant  el  tema  de  l'economia,  el  negoci  no  anava 
malament. La clientela habitual, la tranquil·litat de cada 
dia... Avui no tenia al cap llegir el diari. Darrerament no 
el fruïa. Vaig decidir llegir una novel·la que mantingués 
els meus pensaments fora de qualsevol problema. Però no 
vaig  tenir  sort.  Els  clients  s'apropaven  sempre  a  fer 
comentaris  de les  notícies  —"saps aquella empresa que 
deien que era tan forta, doncs ha fet fallida." o "Saps que 
el Sounlec International News ha publicat avui per últim 
dia. Sembla ser que l'assumpte que tenien als tribunals 
els ha deixat sense un duro. Sort que el Daily News ha 
aprofitat per oferir-los una interessant suma de diners." o 
"la  portada  del  Village  News  ens  sorprèn.  El  cafè 
Imported China que va obrir les portes fa poc, ha tancat 
avui les portes. Diu que esperen algú que els ofereixi una 
bona  suma  de  diners  per  pagar  els  deutes"—.  Aquesta 
darrera  notícia  era  interessant.  És  veritat,  són  temps 
difícils, però no em negaran que és una oportunitat per 
ampliar  els  negocis.  El  treball  més  laboriós  seria 
aconseguir  el  capital.  De  totes  maneres  el  primer  pas 
seria visitar Scoty Madison. Ell és el propietari del cafè 
Imported China. Vaig decidir deixar el cafè i apropar-me 
a parlar amb ell.

Un gran rètol anunciava, en un dels carrers cèntrics de 
Sandow,  "IMPORTED  CHINA  CAFE".  La  seva 
construcció era una de les més luxoses de la ciutat.  La 
clientela habitual no era la de qualsevol altre cafè. La Jet 
Set  s'hi  donava  trobada.  Però  la  necessitat  de  nova 
clientela  els  forçà  a  baixar  els  preus.  Els  nous 
consumidors  no  socialitzaven  amb  els  vells.  D'aquesta 
manera els adinerats acabaren per deixar d'anar al cafè. 
Els  diners  guanyats  no  eren  suficients  per  pagar  les 
factures,  i  les  comandes  van  començar  a  no  servir-se. 
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Finalment, la decisió fou tancar les portes. La veritat és 
que  mantenir-les  obertes  era  quasi  impossible.  Només 
per cobrir les despeses feia falta omplir la meitat del cafè. 
Raó que explica els pocs diners fets durant aquest temps.

Vaig entrar per la  porta  principal,  per  casualitat  aquell 
dia romanien obertes. Vaig preguntar a un dels cambrers 
per en Scoty Madison i em va assenyalar la porta on es 
llegia  oficines.  Em  vaig  dirigir  cap  allí,  vaig  pujar  les 
escales i en arribar a la porta, vaig donar tres cops. Em 
respongué una veu de tonada forta:

—Endavant, la porta és oberta.

—Hola! Sóc en Smith.

—Home! Com estem! —va aixecar el cap dels fulls i em 
mirà— Feia molt temps que no ens veiem. Què hi ha de 
nou?

—Doncs mira, bé —vaig callar un moment i després vaig 
deixar caure—. Sento això del cafè —un altre moment en 
blanc,  tots  dos ens miràrem—. He llegit  el  diari  aquest 
matí i he decidit venir.

—Jo també ho sento. Però no hi havia un altre remei.

—Potser et  sorprendré.  Només llegir  la  noticia  se m'ha 
acudit una bona idea —els ulls d'en Scoty s'engrandiren—. 
La  meva  pensada  consisteix  a  hipotecar  el  meu  cafè  i 
llavors, segons el que en tregui, fer-te una oferta o buscar 
un altre soci —els ulls del meu interlocutor retornaren al 
seu lloc, tornà la cara seriosa dels mals moments.

—Ens coneixem des de fa temps. Jo no et recomanaria 
que  invertissis  en  aquest  negoci,  si  no  és  que  vols 
reformar-lo i fer un altre tipus de local.
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—El que jo havia pensat era reformar-lo, però no canviant 
el negoci. La meva idea era d'assignar al cafè la meitat de 
l'espai actual, deixant l'altra meitat per més endavant.

—Suposo que no podré  fer-te  canviar  d'opinió  —va dir 
amb un to escèptic, com negant-se a qualsevol canvi en la 
seva situació—. Si estàs tan decidit, jo primer buscaria un 
bon  soci.  Tu  sol,  no  crec  que  puguis  amb  totes  les 
despeses.

—Això ja ho havia pensat. Tinc al cap una persona que 
pot  ajudar-nos  molt.  No  és  res  segur,  però  li  podria 
interessar.

—Bé, un cop hagis parlat amb ell em fas una trucada i em 
dius  el  que  —em  digué  d'una  manera  una  mica  més 
optimista.

—Doncs així quedem, un cop parli amb ell jo et truco i 
t'exposo els resultats —vaig expressar-me d'una manera 
contundent. Després vaig continuar amb una tonada més 
amistosa—. S'està  fent tard i  Susan anirà a SMITH'S a 
buscar-me. No he deixat l'encàrrec i no em ve de gust que 
s'enfadi.

—Molt bé. Estarem en contacte. Fins aviat!

—Això mateix. Déu!

Vaig  sortir  de  l'oficina  i  em  vaig  dirigir  a  una  de  les 
immenses portes que donaven entrada al cafè. En sortir, 
el meu cotxe es trobava davant per davant meu. Un cop 
dins, vaig donar el contacte i me'n vaig anar a SMITH'S, 
el  cafè  de  sempre,  d'ambient  tranquil.  Amb  la  gent 
habitual. Esperant de trobar la Susan amb un somriure 
d'orella a orella.
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En arribar al cafè encara no hi era, la Susan. No vaig tenir 
que esperar gaire. Un cop al meu costat li vaig proposar 
de  anar-nos-en  a  menjar  a  casa  per  parlar  dels  meus 
propòsits.  Vaig  decidir  que  faria  el  dinar,  després 
netejaria els  plats  i,  en prendre el  cafè,  li  exposaria els 
meus nous assumptes. Així ho vam fer. Vam anar a casa i 
li vaig preparar la meva especialitat culinària "Ànec fet a 
la taronja". Menjàrem tranquil·lament. Ella em contà el 
que havia succeït al seu treball. En acabat, vaig recollir la 
taula i vaig rentar els plats. Un cop finalitzades les feines 
casolanes, vaig fer el cafè. Vaig sortir de la cuina amb la 
safata del cafè. Susan estava asseguda a la seva estimada 
butaca.  Vaig  deixar  el  que portava a  les  mans sobre la 
tauleta i em vaig asseure a la butaca just al davant d'ella. 
Mentre servia el cafè vam començar a parlar:

—Has llegit avui el diari?

—Doncs  sí,  com  cada  dia.  Un  altre  cop  eleccions.  Els 
polítics es tornaran a insultar i  criticar. Sembla que no 
sàpiguen fer una altra cosa.

—Tens raó —vaig posar-me un terròs de sucre al cafè i 
vaig començar a remenar—. No has llegit aquella notícia 
sobre el cafè Imported China.

—Sí,  deia  que  han  tancat  avui  les  portes  —va  fer  una 
lleugera pausa mentre feia una glopada al cafè—. Però el 
propietari no era en Scoty Madison?

—És ell, ho deu estar passant malament, no creus?

—I tant! Només feia uns mesos que havia obert. Massa 
luxe per aquesta ciutat.

—Tens raó i massa espai. Si hagués estat la meitat de gran 
potser hauria pogut continuar —vaig fer una glopada de 
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cafè guanyant uns segons per deixar-li caure la notícia—. 
Mira, només llegir-ho al diari m'he apropat a parlar amb 
en Scoty i em parlat de negocis.

—No hauràs fet una bogeria? —va prorrompre esglaiada.

—Tinc present que encara ens falten uns pagaments del 
nostre  cafè.  Però  crec  que  la  hipoteca  pot  ésser 
convenientment  generosa  per  intentar-ho.  De  totes 
maneres, he pensat a buscar-me un soci, com a mínim, 
amb un bon capital. També faré un exhaustiu estudi de la 
viabilitat  del  negoci.  En Scoty  en serà soci,  aportant el 
local. Suposo que no em deixo res —vaig exposar tot el 
que vaig creure necessari per calmar la Susan.

—Així  ho  espero.  Ja  saps  que  les  coses  no  estan  molt 
fàcils i que els negocis no estan en el seu millor moment.

Vaig  estar  una  bona  estona  reflexionant.  S'estava  fent 
tard i  la  Susan em cridà.  Un altre cop aquella  veu tan 
harmoniosa tornava a captivar el meu sentit de l'oïda. Era 
com si  m'hipnotitzessin.  A cada paraula que sortia  per 
aquella temptadora boca tenia que respondre. Era com si 
fos propietària del meu pensament. Inclús de mi mateix. 
Era com una deessa menant les seves fidels ovelles. Sens 
dubte, la Susan inhibia tot el meu ser. Era una relació de 
total  dependència.  La qüestió  seria  si  la  Susan era  tan 
addicta a mi com jo a ella. Podria jo plasmar en un escrit 
tots els meus sentiments fins al punt que ella els sentís 
tan sols llegint-lo. I en prosa ajuntar el nostre amor més 
enllà  d'allò  purament  material.  En  una  dimensió  poc 
coneguda  pels  amants.  Assolint  la  plenitud.  Crear  una 
situació inimaginable per als més vulgars habitants de la 
terra. Dissertació, aquesta, que potser mai em portaria a 
cap lloc. Podria ocupar el meu pensament tot el  temps 
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possible,  però  que,  definitivament,  no  sortiria  de  la 
cuirassa que és el meu ser. Ella em va mirar als ulls i fou 
llavors, quan vaig reaccionar. Anàvem al cinema a veure 
una  pel·lícula  on  actuava  Gérard  Depardieu  com  a 
protagonista  de  Germinal.  L'adaptació  de  la  novel·la 
d'Emile Zola dirigida per Claude Berri.

* * *

Era  un  dia  excel·lent.  Per  les  escletxes  de  les  gelosies 
entrava  un  esplèndid  sol.  Aquest  feia  impossible  que 
continués  al  llit.  Eren  les  vuit  en  punt  i  Susan  seguia 
descansant o al menys això semblava. Em vaig aixecar. 
Em  vaig  posar  alguna  cosa  de  roba,  ja  que  no  volia 
enlluernar alguna veïna que em veiés per les finestres del 
menjador, i  em vaig dirigir a la cuina on vaig preparar 
l'esmorzar per a tots dos. Unes torrades amb confitura de 
taronja, una bon got de suc de pinya i un altre de cafè 
amb llet. Mentre ho feia, jo anava esmorzant. Un cop vaig 
acabar, em vaig dirigir al dormitori. Susan encara estava 
adormida. La vaig cridar amb una tonada de veu greu, 
llavors es girà cap el costat on jo em trobava i em digué:

—Què vols pesat!

—Aquesta no em sembla una bona resposta. Jo pensava 
que quan et portaven l'esmorzar al llit s'havia d'agrair —
vaig  dir  amb veu alta  una mica indignat—.  Ara a  cada 
casa les coses són diferents. Si a casa teva us dedicàveu a 
cridar en lloc de agrair, llavors no diré res.

—No siguis borinot, estava tan bé al llit  —va respondre 
com si ella fos l'ofesa. I després continuà amorosament—. 
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Gràcies per portar-me l'esmorzar. Però una altra vegada 
espera a veure'm desperta. D'acord estimat?

Una cosa està clara, a les dones no hi ha qui les entengui. 
Si no els fas cas, perquè no els en fas, i si els en fas perquè 
els en fas. No estic segur si un punt mitjà els agradaria. Al 
menys amb la Susan no l'he trobat encara,  el  seu punt 
mitjà.  Això  sí,  es  va  menjar  l'esmorzar  sense  dir  una 
paraula  i  amb  molt  bona  gana.  Crec  que  avui  és  un 
d'aquells dies per trucar a la feina i dir que estic malalt. 
Excusant-me per les molèsties que pugui causar la meva 
falta. Em vaig apropar la Susan que no havia deixat el llit 
i, afalagadorament, li vaig dir:

—Susan. Avui estic una mica malalt. Em sembla que no 
aniré a treballar. I tu, com et trobes?

—Doncs  mira,  em  sembla  que  em  començo  a  trobar 
malament  i,  a  més  a  més,  amb  aquest  sol  que  fa!  —
donant-me a entendre que havia entès la meva insinuació
—. Trucaré a la feina per avisar que no hi vaig.

Tots dos vam trucar al treball. Vam dir que ens trobàvem 
malament i que no podríem anar a treballar. Després vam 
recollir els estris de l'esmorzar i els vam portar a la cuina. 
Vaig  abocar  les  restes  a  la  brossa  i  vaig  rentar  tot  el 
demés. Mentres Susan es trobava a la nostra habitació. 
No sabia que és el que feia, però em va cridar així:

—Dan!! Podries venir un moment. Necessito que m'ajudis 
—tot això amb una veu més que insinuant.

Vaig anar cap allí. I vet aquí la meva sorpresa quan vaig 
veure que era completament nua damunt del llit amb una 
actitud prou excitant. Movent el dit índex fent-me senyals 
perquè anés fins a ella. Vaig anar caminat a poc a poc cap 
al llit, llavors ella em digué:
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—No t'apropis  a  mi  si  no és que et  treus  tota  la  roba!
continuà amb aquella tonada incitant.

—Tu tranquil·la que això està fet. Un segon i sóc tot per a 
tu, vaig respondre jo, també d'una manera insinuant.

Vam estar una bona estona ajaguts sobre el llit. Més tard 
decidírem  donar-nos  un  bany  dins  la  banyera  circular 
amb  massatge,  percebent  l'aigua  borbollant  per  tot  el 
nostre cos. En arribar a la cambra de bany, vàrem desfer-
nos  de  la  poca  roba  que  portàvem  i  ens  ficàrem  a  la 
banyera un a cada costat. Vàrem estar una bona estona a 
l'aigua sense dir res, pensatius, relaxats, els ulls tancats i 
el  cos  distès.  En  acabat,  tornàrem  a  l'estança  de 
matrimoni  i  acordàrem  anar  a  la  platja.  Buscàrem  els 
banyadors i ens els ficàrem. Després la feina fou nostra 
per  trobar  les  tovalloles.  Un  cop  amb  l'equip  complet, 
vam dir d'anar a Sunley beach que es troba a uns cinc 
quilòmetres  de Sandow.  No tardaríem gaire  a  arribar  i 
tampoc hi hauria massa gent, ja que no era temporada.

Baixàrem al garatge i agafàrem el cotxe. Vam enfilar la 
pujada  del  carrer  on  vivim  i  vam  anar  directament  a 
Sunley. En arribar, vam veure des del cotxe que la nostra 
pensada havia estat correcta, no hi havia gairebé ningú. 
Els que hi eren passejaven, jugaven a pales o prenien el 
sol.  Vam aparcar sense problemes. No portàvem massa 
trastos  al  damunt,  tan  sols  una  tovallola  per  si  ens 
mullàvem o ens  omplíem de  sorra.  Aquesta,  es  notava 
calenta al contacte amb els peus. Això no canvià fins que 
no  arribàrem  a  la  vora,  on  ja  era  humida.  De  totes 
maneres, les meves extremitats inferiors ja es trobaven de 
color vermell. Em vaig queixar i Susan em digué que era 
un exagerat.  Donàrem un tomb de punta a punta de la 
platja i, al final d'aquesta, observàrem que hi havia uns 
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quants  nudistes.  Això  ens  sorprengué.  Semblaven  tan 
tranquils sense res a sobre i nosaltres, amb el banyador 
ficat,  teníem aquella  sensació  de  malestar.  En tornar  a 
l'altra  punta,  ens calçàrem amb les  xancletes.  Aquestes 
eren molt útils a la platja. No costaven gens de treure i es 
podien  deixar  a  qualsevol  lloc.  Si  s'embruten amb una 
mica d'aigua ja són netes. Vam emprendre el camí que 
portava a les roques i les vam començar a pujar. Aquestes 
no eren massa escarpades i suposo que, del contacte amb 
l'aigua, havien estat esculpides deixant veure formes més 
aviat  circulars.  En  altres  llocs,  donaven  formes  molt 
curioses  que  feien  pensar  amb  obres  d'art.  Només 
caminant  una  mica  més  enllà,  i  sempre  com  si  ens 
endinséssim  dins  la  mar,  vam  trobar  un  desequilibri 
dintre les roques. Aquest era com una gran escala d'uns 
cinquanta  centímetres  de  desnivell.  Jo  vaig  pujar 
ajudant-me amb les mans i,  un cop dalt,  vaig ajudar la 
Susan  a  enfilar-se.  Aquestes  situacions  eren  més  aviat 
perilloses doncs corries el  risc de trencar les  xancletes. 
Els materials de que estan fetes són dèbils i una estrebada 
massa  forta  podia  separar  la  sola  de  la  superfície  de 
plàstic  que  agafa  el  peu.  Més  endavant,  el  terreny  era 
cada vegada més desnivellat. Hi havia forats com de cuc, 
a la roca, que donaven una forma peculiar que recordava 
el formatge de gruyère. Hi havia altres forats més grossos 
i  solcs  en  forma  de  petits  rius.  Vam  arribar  fins  a  un 
tombant i, en girar a l'altre costat, l'aigua feia com una 
cala  sense  arena.  El  modelat  de  les  roques,  llis, 
s'endinsava dins la mar i  aparentava com si l'aigua, en 
retornar, et demanés que hi entressis.

Susan i  jo  ens miràrem. Ens traguérem les xancletes i, 
amb els peus, provàrem l'aigua. Era més aviat freda, ja 
que encara no era temporada de platja. Però, això, no fou 
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problema per  decidir-nos  a  entrar  dins  per  mullar-nos 
una mica. Abans, vam buscar un racó on poder deixar les 
poques  coses  que  dúiem al  damunt.  Un cop  realitzada 
aquesta  operació,  vam  endinsar-nos  dins  la  mar.  La 
fredor la notàrem quan la major part del nostre cos era 
dins. La millor cosa per fer passar el fred era jugar i així 
ho  férem.  Xapotejàrem  l'aigua  llençant-nos-la  l'un  a 
l'altre  com  dues  criatures.  Mentre  ens  divertíem 
d'aquesta manera, la Susan va relliscar i es submergí dins 
el  líquid marí.  Vaig  reaccionar  al  moment i,  quan vaig 
anar  a  veure  que  li  havia  succeït,  em va  agafar  per  la 
cintura  i  em llençà  a  l'aigua.  Un cop  refet  i  dret,  vaig 
començar  a  perseguir-la  donant  tombs  a  la  cala. 
Finalment, amb una estirada del meu cos, vaig aconseguir 
que caigués. Tots dos ens traguérem el banyador llençant-
lo cap a les roques. El nivell de la mar tan sols ens cobria 
en un pam i  el  nostre  matalàs  era  la  roca llisa  que es 
trobava sota. La posició no era incòmoda, però tampoc 
s'estava  tan  bé  com  en  un  llit.  Una  estona  més  tard, 
l'aigua va començar  a cobrir-nos.  Ens aixecàrem i  vam 
anar a recollir les tovalloles per assecar-nos. En arribar al 
lloc on les havíem deixat, poguérem observar que l'aigua 
també havia cobert aquesta zona. Les coses s'havien anat 
endinsant dins la mar i ja no es veien. La nostra situació 
era ridícula,  estàvem nus,  sense xancletes ni  tovalloles. 
Només les claus del cotxe restaven al lloc. I sort d'això, 
d'una altra  manera la  nostra sort  hagués  anat  a  pitjor. 
Com vam poder, vam tornar cap a la vora de la platja. Ens 
clavàvem  les  roques  que  sobresortien,  que  eren 
impossibles  d'esquivar.  En  arribar  al  nostre  destí, 
observàrem que hi havia més gent a la platja i, fou llavors, 
quan vaig començar a sentir vergonya de veritat. Tot el 
món ens mirava, ja que en aquest costat no hi havia ningú 
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més fent nudisme. Arribàrem al cotxe i, ràpidament, ens 
posàrem la roba que portàvem dins sobre el nostre mullat 
cos.  Encara gràcies que portava al  portaequipatge unes 
velles bambes que em serviren per poder conduir. Vam 
pensar que ja era hora d'anar a dinar.  Aquesta odissea 
ens havia fet agafar fam i vam decidir dirigir-nos cap al 
port  de Sunley.  El  nostre lloc fou el  restaurant "Martí" 
especialitzat en menjars de marisc barrejats amb salses 
exquisides.  El  restaurant  tenia  una forma força curiosa 
semblava  l'interior  d'un  vaixell  de  l'època  del 
descobriment  d'Amèrica.  Molt  peculiar  i  un  focus 
d'atenció per a la clientela. Cosa que em va fer pensar en 
el  cafè  "Imported  China"  i  les  possibilitats  d'un  nou 
negoci. Però, avui, ens havíem donat festa i no vaig voler 
fer-ho malbé parlant de negocis. Vaig mirar la Susan. La 
seva  expressió  denotava  felicitat.  Llavors,  ella  em  va 
clavar la mirada i em digué:

—Dan.  Feia  temps que no  fruïa  d'aquesta  manera.  Em 
sembla que ens feia falta un dia de festa fora d'aquella 
angoixa dels caps de setmana.

—Tens raó. Però em sembla que tindré que descansar tot 
el  cap de  setmana per  refer-me d'avui  —vaig  contestar 
amb to irònic.

—T'estàs envellint Dan. Abans mai haguessis dit això —
posà una cara com d'enfadada.

—Abans  era  jove.  I  ara  fa  temps  que  no  gastava  tanta 
energia.  Ni  al  gimnàs  hagués  aguantat  tant  —Vaig 
continuar amb el meu to de burla.

—Doncs mira enlloc d'aixecar tants pesos més valdria que 
fessis  aeròbic  com jo.  Ja veuries com no et  passaria  el 
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temps  tan  ràpidament  —veritablement  semblava  que 
l'afectés que no estigués en forma.

—Sí, mira, l'aeròbic ho cura tot i, a més, després pots fer 
tants esforços com vulguis. Pots tenir raó. Però a mi no 
em veuràs mai fent aquells ridículs exercicis de dones —
vaig començar a donar-li la raó, però no massa.

—Si tinguessis menys bestieses al cap i et donés menys 
vergonya  el  que  pensin  els  teus  amics,  ho  faries  —
respongué amb un to autoritari.

—Potser tens raó, ja t'ho he dit abans. Però, per ara, no 
m'ho posaràs al cap. Una cosa està clara i és que no tinc 
ganes de ser la riota dels meus companys de gimnàs —va 
ser la meva contestació concloent.

—Sabia que ets molt tossut i que no em faries cas. Tu t'ho 
perds. Jo no seré la que es queixi la pròxima vegada —
acabà també ella, concloent, el seu discurs.

Ens callàrem per no encendre'ns més del compte. El dia 
havia  estat  magnífic  i  no  volia  que  acabés  malament. 
Encara al  restaurant,  vam demanar el  cafè.  Ja eren les 
quatre  del  migdia.  En  acabar  el  cafè,  vam  fumar  una 
cigarreta, cosa no habitual en nosaltres. Després pagàrem 
el compte i vàrem marxar.

Ens  dirigírem  al  port  esportiu.  Allí  podríem  llogar  un 
petit iot i  endinsar-nos a la mar fins ben començada la 
nit. Jo podia llogar-lo, ja que tenia el carnet de patró i, 
encara  que  limitat  el  cubicatge,  ja  estava  bé  per  a 
nosaltres.  No  necessitàvem  grans  velocitats  per  fruir. 
Encara lluïa el sol, però agafàrem el iot amb focus, per si, 
donat el cas, els necessitéssim. El iot escollit era de color 
vermell  i  blanc.  Ens conduïren fins a ell  i  ens donaren 
alguns  consells  pràctics.  Un  cop  engegat  el  motor  ens 
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vàrem anar allunyant a poc a poc de la costa. I quan el 
port semblà una estampa paràrem i tiràrem l'ancora. Un 
cop completament immobilitzats, ens situàrem a la part 
del  darrera  que  era  més  àmplia  que  la  del  davant.  Hi 
havia una butaca,  que anava de costat  a costat,  per als 
acompanyants. Nosaltres estàvem sols i, per tant, era tota 
per  a  nosaltres.  Ens  vam  posar  juganers  i  sense  voler 
vàrem  tornar  al  mateix  de  sempre.  En  acabat,  els  dos 
estàvem cansats. Aquest cop Susan també ho va acceptar. 
Estava  fosquejant  i  decidírem  retornar  al  port.  No 
tardàrem  gens  a  la  tornada.  És  clar  que  primer  ens 
vestirem  no  era  qüestió  de  tornar  a  exhibir-se.  Vàrem 
retornar al iot i pagàrem. Era una d'aquelles coses molt 
divertides, però una mica cares. Després, vàrem agafar el 
cotxe. Era ja hora de sopar i, aquest cop ens dirigírem cap 
al restaurant francès anomenat "Charmants", que no es 
trobava  gaire  lluny  d'allí.  Els  costums  eren  francesos. 
Sempre amb aquella educació.  Un cop asseguts a taula 
ens donaren la carta, però nosaltres ja ho teníem decidit. 
Vam demanar "bouillabaise" que és una sopa de peix de 
gust  exquisit.  De segon,  una fondue de formatge per  a 
dues persones amb què segur que ens divertiríem molt. 
Això es devia a que la fondue de formatge es menja amb 
petits  trossos  de  pa,  que  si  estan  massa  temps  dintre, 
cauen de la punxa. Cosa que es produeix molt sovint i, 
així, tots riuen. Tot això acompanyat de vi de la casa de 
reserva especial,  segons ens  contà el  "garçon" —així  és 
com  s'anomenen  els  cambrers  a  França—.  Després 
demanàrem l'"addition" —que és com es diu el compte—. 
No era un lloc gens barat però un dia es un dia i, l'únic 
que comptava era que ens divertíssim al màxim. I, sens 
dubte, ho vam aconseguir. No puc recordar un dia millor 
des que estem junts, excepte el dia que ens retrobàrem. 
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Fou increïble. Era una cosa que havíem fet sense pensar, 
sense fer plans, i  resultà millor que alguns que havíem 
preparat a consciència. L'aventura és això. Comences el 
dia sense idees clares i, a poc a poc, en vas traient. Com si 
fossis un mag agafant conills del barret. Després d'aquest 
restaurant,  tornàrem  definitivament.  Després  d'aquesta 
jornada no ens quedaren ganes de cansar-nos més. Ens 
banyàrem i ens relaxàrem a la gran banyera. Quasi ens 
adormim dins  si  no  fos  perquè van  trucar  per  telèfon. 
Vaig sortir de la banyera, em vaig posar el barnús i, quan 
vaig despenjar, preguntaven per Louise. Li vaig dir que 
s'havia  equivocat,  perquè  aquí  no  vivia  ningú  que 
s'anomenés així, i vaig penjar. Vaig anar a l'habitació on 
vaig  trobar  la  Susan només amb roba  interior  estirada 
sobre el llit. Em vagi treure el barnús i em vaig posar uns 
calçotets.  Després em vaig estirar al llit  al  costat d'ella. 
Començàrem  a  parlar  de  cap  tema  en  especial.  Ens 
trobàvem la mar de bé. Eren les onze de la nit i encara no 
teníem  gens  de  son.  Així  que  decidírem  engegar  la 
televisió  de  l'habitació  una  estona.  El  dia  havia  estat 
magnífic.  Els dos estàvem vermells del sol. Jo esperava 
que, al dia següent, es mantingués el color. Però, què ens 
dirien al treball?: malalts, no?. I, llavors, els tindria que 
contar la veritat. Segur que els donava enveja. Ja veia la 
cara d'en Joseph. Sempre li agradaven aquestes històries 
d'amor i més amor. Era com un vell verd, però molt bona 
persona.  Ell  sempre  escoltava  embadalit  les  teves 
paraules. Com si visqués el moment. Només faltava que 
sospirés en els moments culminants. Però, això, ja seria 
massa.  Vaig  contemplar  Susan  que  es  trobava  al  meu 
costat.  Continuava  pensarosa  i  vaig  mirar  el  seu  cos. 
Aquell  que  m'havia  fet  gaudir  tot  el  dia.  Seguia  tan 
radiant com sempre i jo em preguntava si de veritat seria 
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l'aeròbic, les cremes o tot junt el que feia que mantingués 
aquell cos tan esvelt, sense arromangalls. Ella era l'enveja 
de més d'una dona.

Ens adormien i vam decidir ficar-nos al llit, perquè sinó 
podíem agafar un refredat i no en teníem pas ganes. Vam 
apagar la televisió que feia estona que no miràvem. La 
teníem com en els  pubs, com un soroll  de fons per no 
adormir-nos tan ràpid. Però estàvem força cansats i ens 
haguéssim adormit igualment.

* * *

Un altre dia començava. I aquest cop, encara que els raigs 
de sol entraven per les escletxes, no podíem tornar a "fer 
campana"  al  treball.  A  més  a  més  ja  estava  prou  bru. 
Quan la Susan es despertà feia mala cara. Avui em sembla 
que sí estava malalta. Potser un cop de vent al iot. Segur 
que sí, perquè no portàvem gaire roba i feia una mica de 
vent. Era el més lògic. Va tenir que trucar al treball i els 
va dir que encara estava malalta i que no hi podria anar. 
Després, va trucar al metge de capçalera perquè vingués a 
casa. Li vaig preguntar si volia que em quedés, però em 
respongué que no feia falta. Em digué que ja em trucaria 
si es trobava pitjor o per dir-me què li havia dit el metge. 
D'aquesta manera, de tornada cap a casa, podria comprar 
aquells medicaments que li feien falta.

Aquell  matí tenia que trucar a John Samer per acordar 
una cita. Esperava que li agradés la idea d'invertir en el 
cafè  d'en Scoty.  Jo,  indubtablement,  creia  que  era  una 
oportunitat immillorable. No sempre es troba un negoci 
que  desperti  il·lusions.  Molts  cops  havia  llegit  anuncis 
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d'altres  cafès  que  es  traspassaven,  però  no  m'havien 
incitat a interessar-me en ells.

Un cop vestit i arreglat, vaig baixar al garatge. Un cop al 
costat del cotxe, vaig mirar les butxaques i no portava les 
claus. En un primer moment, vaig pensar que les podia 
haver perdut  ahir,  però no era possible perquè havíem 
tornat amb el cotxe. Només les havia pogut deixar a casa 
o se'm podien haver caigut al  garatge,  ahir en tornar a 
casa.  Les idees se'm van aclarir  i  vaig recordar que les 
havia posat al xandall que portava posat ahir. No em va 
fer  molta  gràcia,  però  vaig  tenir  que  tornar  a  casa  a 
buscar les claus. I com era d'esperar, les portava totes al 
mateix clauer i vaig tenir que trucar a la porta. Susan es 
va  estranyar  que  algú  truqués,  però  en  veure'm  es  va 
imaginar el que havia succeït. I em digué: "segur que t'has 
deixat les claus!. Ets tan despistat que un dia perdràs el 
cap i no te n'adonaràs fins que no et miris al mirall". Ella 
sempre  tan  irònica.  En  mirar  dins  les  butxaques  del 
xandall, que estava a l'armari de la nostra habitació, vaig 
trobar  les  claus.  Vaig  tornar  al  garatge  corrent.  Vaig 
agafar el cotxe i el vaig engegar al moment. Ja hi hauria 
gent esperant al cafè. Joseph era l'únic, a part de mi que 
tenia un joc de claus i avui era el seu dia de festa. Mai 
m'havia passat res semblant. Vaig córrer més del compte 
per  arribar  abans  al  cafè.  Però,  com  ja  se  sap,  quan 
comences el dia malament es difícil d'arreglar-lo. I em va 
parar  la  policia.  Anava  a  una  velocitat  que  no  era 
permesa. No vaig tardar gaire a parar el cotxe en escoltar 
les  sirenes.  Era com si  ja  sabés que m'anaven a  parar. 
Vaig obrir la guantera de la part del copilot, que era on 
portava tots  el  papers  del  cotxe,  i  els  vaig  treure.  Vaig 
fullejar-los  i  els  tenia  tots.  Un  cop  vaig  veure  que 
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baixaven de la moto, vaig baixar del cotxe i, llavors, un 
dels dos policies em digué:

—Sis  plau,  podria  mostrar-me els  papers  del  cotxe?  —
amb un to força autoritari.

—Aquí els té tots —jo amb una veu una mica tremolosa.

—El carnet de conduir —em preguntà l'altre.

Vaig mirar la cartera i no tenia el maleït carnet. Això ja 
m'ho esperava. Les coses no podien sortir bé. Vaig entrar 
dins el cotxe i vaig mirar la guantera i per tots costats, per 
veure si m'havia caigut. Però, la veritat és que no hi era.

—Em sembla que no el tinc aquí. Me l'hauré descuidat a 
casa —aquest cop la meva veu era tremolosa.

—Doncs  bé.  Li  posarem  dues  multes.  Circulava  vostè 
trenta—cinc  quilòmetres  per  damunt  de  la  velocitat 
permesa. I, pel que fa al carnet, li posarem una altra que 
es reduirà a presentar-lo a prefectura. Tindrà que portar-
lo per comprovar que el té. En cas de pèrdua tindrà que 
fer la diligència pertinent.

—D'acord.

Em deixaren amb les dues multes. Vaig tornar a entrar 
dintre el cotxe i  vaig amagar el papers. Vaig engegar i, 
aquest cop, vaig anar a una velocitat més moderada. No 
fos que em tornessin a parar. Vaig arribar mitja hora més 
tard  al  cafè.  Alguns  dels  clients  ja  estaven  esperant  i 
l'Alex, el cambrer, em va preguntar que m'havia passat. Li 
ho vaig contar ràpidament mentre obria les portes per fer 
passar  el  clients  a  dins.  Vaig  encendre  el  llum i  l'Alex 
s'encarregà d'engegar la cafetera. Uns moments més tard 
tornava  la  normalitat  servint  el  que  ens  demanàvem. 
Això,  sí,  corrent  una  mica  més  del  normal.  Quan  vaig 
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veure que la situació es tranquil·litzava em vaig tancar a 
l'oficina. Buscava la targeta que m'havia deixat en John 
Samer el dia que vam estar parlant, per intentar contactar 
amb  ell.  Tinc  un  arxivador  circular,  amb  notes  ben 
visibles  per  classificar-les,  allò  que  les  secretàries 
anomenen  postil·la.  Com  que  sé  que  sóc  un  despistat, 
necessito una mica d'ordre a l'oficina. Feia girar a poc a 
poc el cúmul de targetes fins que, a la fi, vaig trobar la que 
buscava.  No  estava  segur  de  trucar  tan  aviat.  Potser 
estigués  dormint,  encara.  M'ho  vaig  pensar  dos  cops 
abans  de  fer-ho.  Vaig  observar  la  targeta  d'en  John. 
Estava feta d'una cartolina de qualitat.  La lletra era de 
tipus  Script.  Del  conjunt  de  la  targeta  destacava,  al 
centre, el nom en majúscules. Sota, exposava que era un 
empresari llicenciat en econòmiques i empresarials. Això 
últim, amb una lletra més petita, a ras del final i en tres 
ratlles diferents estaven: la seva adreça amb el número 
d'escala, pis i porta, en el següent es trobava el codi postal 
i  en  la  darrera,  a  l'extrem  esquerre,  estava  la  ciutat, 
Sandow, i a l'altre costat, el telèfon. La qualitat de la tinta 
era  molt  bona  i  l'acabat  era  perfecte.  Tenia  que 
preguntar-li on les havia encarregat doncs pel cafè serien 
de molta utilitat. Finalment, vaig decidir-me a trucar-li. 
Eren les nou i mitja del matí. El telèfon va donar línia i el 
to va tocar per quarta vegada. Un cop despenjat, a l'altre 
costat va respondre una veu d'home:

—Hola! Sóc el contestador automàtic de John Samer. Si 
vol deixar-me algun encàrrec esperi que soni el senyal.

La frase coincidia amb la personalitat de John. Era just i 
necessari  per  saber  que  responia  el  seu  contestador. 
Sense cap càrrega, sense frases mofoses i també sense cap 
tipus  d'imaginació.  La  veritat  és  que  és  tracta  d'una 
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persona molt poc complicada. Sempre expressa les coses 
tal  com són,  sense extensions innecessàries.  Penso que 
aquesta  és  una  de  les  raons  més  clares  del  seu  èxit 
empresarial.

Vaig esperar uns deu segons i va sona el senyal. No m'ho 
vaig  pensar  dos  cops  i  vaig  deixar  un  missatge  clar. 
Aquestes coses són d'aquell tipus que si no et dones presa 
et quedes a mitja frase. El missatge fou el següent:

—Hola!  Sóc en Dan Smith i  tenia ganes de parlar amb 
vostè el més aviat possible. Si vol contactar amb mi millor 
que truqui al cafè. Gràcies.

—Esperi,  Smith!  Tenia  el  contestador  connectat  per 
controlar les trucades. Què volia? —Aquesta sortida, tan 
brusca em va sorprendre i vaig estar uns segons en blanc.

—Doncs.  La  qüestió  és  que  li  volia  parlar  de  negocis  i 
havia pensat a reunir-nos a l'hora de dinar o de sopar. 
Així  tot  seria  més  distès  —volia  donar-li  un  to  més 
impersonal a la reunió.

—Sí. No tinc massa compromisos avui. De totes maneres 
m'agradaria més que fos a la nit, així la companya s'ho 
pensarà  millor  —Em  va  sorprendre  que  parlés  de 
companya. Això deuria voler dir que ja havia superat allò 
de la Hellen o que ho començava a fer.

—No hi ha cap problema. Encara que jo vindré sol, ja que 
la Susan està malalta.

—Home! Que li passa?

—No res de l'altre món. Un cop de vent. Ja estava una 
mica refredada i això l'ha acabat de empitjorar.
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—Aquest temps té aquestes coses. S'ha de tenir cura amb 
la roba que es porta. Encara no som a l'estiu!

—Té tota la raó. Bé això d'aquesta nit,  què li sembla al 
Lassiters a les nou i mitja, potser.

—D'acord. Em sembla molt bé. Així no cal que vinguin les 
dones  —sort  que  ho  va  dir.  Estava  patint.  Jo  sol  i  la 
parella, que malament.

—Sí. Sense les dones. Ja trucaré per fer la reserva. La faré 
a nom d'Smith. Li ho dic per si vostè arriba abans.

—M'està bé. Llavors, fins aquesta nit. No és així?

—Així mateix. Fins llavors!

Vam penjar el telèfon a la vegada. Jo vaig tornar a buscar 
un  altre  número  de  telèfon.  Aquest  cop  era  el  del 
Lassiters. Aquest és un restaurant de luxe on serveixen un 
vi d'allò  més bo. El  chef és francès i  fa delícies amb el 
menjar. Fa gràcia perquè encara conserven les antigues 
usances i et tracten com si fossis de la noblesa. Una cosa 
és veritat i és que tanta "parafernàlia" al final te l'inclouen 
en el compte.  Però,  per un cop que hi vas, et fa gràcia 
veure com et tracten.

Vaig trucar al restaurant. Era un número fàcil. Semblava 
escollit  per  ells.  Segur  que  sí.  Els  llocs  així  sempre 
busquen els tres parells de números iguals o consecutius 
i, de vegades, també amb molts ceros. I, així i tot, jo era 
incapaç de recordar-los. Finalment, vaig aconseguir línia. 
El to va sonar dos cops i, al tercer, va respondre una veu 
d'home:

—Està  vostè  parlant  amb  el  restaurant  Lassiters.  Què 
desitjava? —veuen de què els parlava. Així com una mica 
cursi aquesta manera de parlar.
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—Hola!  bon dia!  Sóc el  senyor Smith i  m'agradaria  fer 
una reserva per a dues persones aquesta nit a les nou i 
mitja. Seria possible?

—Un  moment,  senyor,  ho  consultaré  —uns  segons  de 
silenci. Llavors, va continuar la conversa—. Cap problema 
per aquesta nit a les nou i mitja. Havia dit una taula per a 
dues persones, no és així?

—Sí, així és.

—Llavors, fins aquesta nit!

—Adéu i moltes gràcies.

Vaig penjar el telèfon. Era molt curiós aquest tracte. Et 
feia  sentir  una  mica  més  important.  Com  si  en  un 
moment fossis algú de la Jet Set o la noblesa. Llàstima 
que al meu cafè el tracte és d'amistat. Potser és millor, 
doncs pots conèixer més les persones amb les que tractes 
i  d'una  manera  més  distesa,  sense  diferències  ni 
superioritats. A mi, gairebé sempre, m'agrada més tractar 
tothom  de  tu.  Però,  de  vegades,  has  de  guardar  el 
respecte, segons amb qui parlis. També és veritat que el 
tracte  amb  les  persones  grans  sempre  et  dóna  peu  a 
parlar de vostè i, llavors, no et costa tant.

Vaig deixar el telèfon d'una vegada. Em vaig aixecar de 
l'escriptori  i  vaig  observar  que  tot,  fins  i  tot  les 
secretàries, es trobava una mica en desordre. Avui estava 
mandrós i no em vaig posar a ordenar-ho. És graciós si 
tenim  en  compte  que  ahir  havia  fet  festa.  Era 
incomprensible com podia estar gandul. Ara que, després 
de  les  festes  sempre  tens  menys  ganes  de  treballar. 
Acostumat a no tenir que fer-ho, et costa posar-t'hi.
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Vaig sortir del despatx i em vaig quedar a la barra. Alex, 
el cambrer, estava servint a uns clients. Vaig contemplar 
tot el cafè, però no hi havia ningú amb qui em vingués de 
gust parlar. Vaig quedar-me una estona a la barra ajudant 
el  cambrer.  Però  tampoc  hi  havia  gaire  cosa  a  fer. 
Després,  em vaig  recordar  de  l'equip  de  música.  Tenia 
que mirar que li passava, feia dies que un del tocadiscos 
no  sonava.  Vaig  pensar  que  seria  alguna  de  les 
connexions.  Vaig  enretirar  el  moble i  em vaig  posar  al 
darrera. Vaig poder veure que al mesclador li faltava la 
connexió del tocadiscos que corresponia al número dos. 
Els  dos  cables  estaven  desconnectats.  Els  vaig  buscar 
entre  tots  els  que  es  trobaven  aquí  al  darrera,  tot  un 
embolic. Els vaig desenredar i, en fer-ho, vaig veure que 
els  dos  cables  desconnectats  estaven  pelats  i  plens  de 
pols. Això volia dir que els tenia que canviar. Vaig deixar 
tot de qualsevol manera i vaig dir a l'Alex que anava un 
moment a la ferreteria del davant. Vaig sortir de la barra i 
em vaig dirigir a la porta. Abans de sortir, li vaig dir a en 
Greg, un altre cambrer que es trobava fora de la barra, 
que vigilés, que sortia un moment. Vaig sortir per la porta 
i vaig ensopegar amb una vella amistat, Kelly Petersen. La 
coneixia des de la infància. Havíem jugat molt junts. Ens 
criàrem  al  petit  poble  de  Touchtone  a  uns  vint 
quilòmetres de Sandow. Aquest últim lloc va ser on em 
vaig desplaçar per realitzar els meus estudis universitaris 
i d'on no vaig marxar.

Aquella trobada m'havia fet recordar vells temps. Aquella 
innocència  perduda,  aquells  jocs  sense  malícia,  les 
baralles,  les discussions, els petits emprenyaments i  els 
amors de la infància. Kelly fou sempre la meva promesa 
quan  érem  petits.  Amors  que  mai  no  es  prenen 
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seriosament però de vegades arriben a tenir importància. 
Encara recordo l'últim dia que vaig veure Kelly:

"Aquell dia m'havia aixecat aviat. Vaig prendre la decisió 
de dutxar-me. Vaig anar a encendre l'escalfador i, per fer-
ho  vaig  apropar  la  cadira  per  arribar  al  mecanisme 
d'encesa. Sigui pel motiu que sigui, la qüestió és s que no 
vaig  aconseguir  encendre'l.  La  meva  mare  que,  com 
sempre, era molt matinera, ja s'havia adonat de la meva 
situació  i  va  venir  a  ajudar-me.  Llavors,  encara 
necessitava als grans per a moltes coses.  Un altre fet  a 
considerar és que jo també era més aviat baixet per a la 
meva  edat  i  no  arribava  a  certes  alçades.  Un  cop 
aconseguit  el  primer  objectiu  vaig  anar  a  l'habitació  a 
agafar  els  meus estimats  texans  i  el  jersei  vermell  que 
m'agradava  tant.  En  aquells  temps  semblava  que  no 
tingués  més  roba  a  casa.  Tots  els  dies  la  meva  mare 
rentava la meva roba preferida. Després, vaig agafar una 
d'aquelles tovalloles tan grans i suaus que em cobrien tot 
el cos. Així no necessitava cap barnús. Potser em cobria 
tot per la meva poca alçada. Però això de l'alçada no havia 
estat mai un problema per a mi. Era una cosa que tenia 
molt  assumida.  Tampoc  es  pensava  ningú  que  creixés 
tant  quan  fos  gran.  Una  cosa  és  molt  graciosa  és  que 
aquells que abans eren més alts que jo ara són igual o més 
baixos. No és que ara sigui un gegant. Més aviat supero la 
mitja normal. Tornant a la infància, a la fi, a la dutxa, vaig 
agafar  aquell  xampú  que  deixava  tan  bona  olor,  per 
impressionar Kelly. Aquell dia em sembla que ha estat el 
que més temps em vaig passar a la dutxa de tota la meva 
vida.  Un cop acabada la dutxa em vaig assecar  amb la 
tovallola  i  vaig  continuar  amb  la  neteja  de  les  meves 
dents. Les que finalment em vaig aclarir. Després em vaig 
pentinar el millor que vaig saber i em vaig perfumar amb 
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la  colònia del  meu pare.  Vaig  pujar  a  l'habitació  i  vaig 
preparar la motxilla. Dins d'ella vaig posar la tovallola de 
la platja i el banyador. Mentre la meva mare preparava 
els  entrepans  per  al  dinar.  Un  el  feia  de  truita  a  la 
francesa, que en aquell temps era un dels meus preferits i, 
l'altre, de pernil salat. Una estona més tard, em trobava al 
garatge  on  vaig  estar  netejant  la  meva  bicicleta 
escrupolosament. Aquesta va quedar relluent. Vaig tensar 
els frens. Cosa que era necessària, ja que és perillós no 
portar els frens en bon estat i tibants. El torn següent fou 
per al seient. Només el vaig ficar a l'alçada corresponent. 
Un cop acabat el repàs de la bicicleta vaig tornar a entrar 
a casa, en concret vaig anar a la cuina on vaig agafar els 
entrepans. La meva mare m'havia ficat els entrepans dins 
una bossa junt amb una peça de fruita. L'última cosa, fou 
agafar  la  motxilla  i  ficar  els  "bocates"  dintre.  Em  vaig 
acomiadar de la meva mare i li vaig dir que tindríem cura. 
El meu pare treballava, ja que era un dia de cada dia. Era 
estiu.  El  dia  abans  havia  proposat  Kelly  d'anar  a  la 
muntanya  amb  les  bicicletes,  aprofitant  per  menjar  al 
bosc  i  tornar  a  la  tarda.  Vaig  sortir  finalment  de  casa 
meva cap a la de Kelly, que es trobava quatre cases més 
avall. En arribar a casa seva, ella m'esperava fora. Allí es 
trobava la meva rínxols d'or, amb els seus ulls blau cel i la 
seva careta de nina. Al costat d'ella estava la seva mare. 
Ella portava la seva motxilla rosa amb aquell osset al mig. 
Vestia texans i  un jersei de flors amb el fons verd, que 
m'agradava molt veure—li  posat.  Llavors,  la  seva mare, 
com  sempre,  ens  advertí  de  tenir  cura  i  de  no  tornar 
massa  tard.  Cosa  que  jo  li  vaig  assegurar  d'aquesta 
manera:

—No es preocupi senyora Petersen. Jo cuidaré de la seva 
filla tota l'estona —vaig expressar de manera autoritària.
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Kelly em mirà, d'aquella manera que em captivava tant, 
com aprovant la meva decisió i afirmant el seu amor. I a 
la seva mare se li va entreveure un somriure burlesc, però 
ens donà la seva aprovació. Un cop vam deixar la seva 
mare, ambdós vam començar a pedalejar pendís avall. El 
bosc es trobava a un parell de quilòmetres més enllà. El 
recorregut es preveia llarg, i per això portàvem botelles 
d'aigua plenes fins dalt, a les bicicletes. Al bosc estaven 
els  nostres  llocs  preferits.  Entre  ells  hi  havia  un  arbre 
immens que tenia forma de vaixell pirata. Un altre, era el 
petit riu que brollava a pocs metres de distància. Allí ens 
banyàvem  molt  sovint.  I  el  darrer,  era  la  nostra  cova. 
Aquí guardàvem els nostres secrets més seriosos. Però, el 
problema de la cova és que es trobava una mica més lluny 
que els altres dos. No teníem pressa i pedalejàvem com si 
passegéssim.  De  tant  en  tant  ens  anàvem  passant  i, 
d'altres  cops,  anàvem  l'un  al  costat  de  l'altre.  Vaig 
observar  Kelly  i  li  vaig  veure  dibuixat  a  la  cara  un 
somriure de felicitat. Tots dos érem feliços i ens volíem de 
la mateixa manera que uns nens ho podien fer. El camí 
que  devíem  seguir  estava  marcat,  hi  havien  diversos 
colors  als  cartells  segons  la  ruta  que  volguessis  seguir. 
Nosaltres seguíem la blava. En aquesta ruta, destacaven 
uns petits desnivells que feien que t'esforcessis més, de 
tant  en  tant.  Després  hi  havia  un  rampant  que  es 
desnivellava  més  del  compte  i  rere  el  qual  vam  fer  la 
nostra  primera  parada  del  dia.  Rere  el  tombant  de  la 
cantonada hi havia un petit monticle,  sobre el qual ens 
asseguérem.  Vam  beure,  ja  que  tots  dos  estàvem 
assedegats  i  respiràvem  profundament,  rere  l'esforç 
realitzat. Ens miràrem fixament als ulls i després, al cap 
de  poca  estona,  vaig  posar  els  ulls  guenyos  i  ella 
somrigué.  Tenia  un  riure  infantil  i  encantador  que 
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ressonava  als  meus  oïdes.  Vam  obrir  les  motxilles, 
traguérem les tovalloles de platja i les vam estirar sobre el 
monticle.  Aquí  va ser  on vam descansar  parlant  de  les 
nostres coses que tant importants ens semblaven llavors.

L'aturada va durar una mitja horeta i després tornàrem a 
pujar sobre les bicicletes per continuar el nostre trajecte. 
Volíem arribar fins l'arbre en forma de vaixell pirata. Més 
o menys devia estar situat a un quilòmetre de distància. 
Rere un rampant de pujada, el camí continuava amb una 
suau baixada que va fer  augmentar  la  nostre  velocitat. 
Així  no  tardàrem  a  arribar  al  nostre  destí.  L'arbre 
semblava  haver  crescut  una  mica  més  des  de  l'estiu 
passat.  Havia  una  nova  branca  immensa  coronant  la 
proa, que es trobava plena de fulles verdes. Vam baixar de 
les bicicletes i les vam recolzar a l'arbre. Vam agafar les 
motxilles, les obrírem agafant cadascú un entrepà de dins 
i també les cantimplores. Ens reclinàrem sobre el tronc 
de l'arbre sota la poderosa ombra que feia. Un cop tots 
dos  en  posició  ens  disposàrem  a  engrapar  el  nostre 
entrepà. La menjada es va veure amenitzada pels sorolls 
del bosc. Els ocells cantussejaven i voletejaven. El dèbil 
vent  ressonava  en  topar  amb  els  arbres.  I  de  fons  es 
sentia  córrer  el  riu.  Tot  formava  un  ambient 
tranquil·litzador sense sorolls estridents com al poble.

Aviat vàrem acabar amb l'esmorzar i Kelly em donà un 
mocador  per  lligar-me'l  al  cap.  Era  l'hora  de  jugar  a 
pirates i avui em tocava ser el capità barba roja. Ella seria 
la damisel·la en captivitat suplicant que la deixés anar. En 
la carrossa que tancava la popa del vaixell es trobaven les 
meves  habitacions  i  les  de  la  damisel·la.  Totes  dues 
donaven una meravellosa vista a la mar a través dels seus 
grans finestrons. El  meu galió,  de tres pals,  era el  més 
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veloç de tot l'oceà. Ningú no gosava competir amb ell ni 
amb els seus trenta canons. Aquests es trobaven situats 
sobre els portells de la primera coberta.  No tenia gaire 
cosa a fer i vaig decidir fer una visita a la presonera que 
no deixava de somicar en tot el  dia. Era la filla del rei. 
Sols  feia  que  demanar  que  la  retornéssim  a  casa  seva 
prometen-nos  el  perdó  reial.  Però  jo,  no  ho  podia 
permetre.  sabia  que  en  el  fons  m'estimava  de  debò. 
Aquella nit havia planejat sopar a les meves estances amb 
ella.  Seria  un  sopar  digne  d'una  princesa.  Jo,  com 
sempre, esperava que rebutgés la meva invitació. Però la 
sotmetria de totes maneres als meus desitjos.

Era l'hora de sopar i el cuiner havia servit ja el menjar a 
les meves habitacions. No faltava cap detall, fins i tot hi 
havia  canelobres  d'or  a  cada  extrem  de  la  taula.  Unes 
plàteres plenes de fruita amb combinació de colors i uns 
plats del més pur gust francès. Vaig decidir que l'aniria a 
buscar  d'una  vegada  i,  un  cop  davant  d'ella,  em  vaig 
expressar de la següent manera:

—Es troba la dama disposada per anar a sopar? —vaig dir 
de la manera més cortès que sabia.

—Ets el pirata amb menys sentiments que hi ha sobre la 
terra.  Mai  seré  teva.  El  meu  pare  no  ho  permetrà  —
expressà de manera amenaçadora.

—Veig que la damisel·la està preparada per anar a sopar. 
Si vol pot passar davant meu i anar cap al menjador sis 
plau  —vaig  continuar  sense  immutar-me  per  les  seves 
paraules.

—Mai seràs un príncep ni tampoc et tractaré com a ells. 
Ets un rufià i no mereixes aquest tractament —les seves 
paraules eren cada cop més dèbils, menys poderoses.
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—Observo que les seves agradables paraules segueixen el 
mateix  to  de  sempre,  madame  —sabia  que  encara 
s'emprenyaria més.

—Doncs  mira,  encara no has  sentit  gran cosa.  Rata de 
claveguera!  —vaig  deixar  entreveure  un  somriure  a  la 
meva cara.

—Estimada. Ningú no m'havia comparat mai amb aquest 
meravellós animal. Li estic molt agraït. Adoro les rates! —
el meu to burlesc ofenia la dama.

—Oh! Ets detestable. Ni amb totes les riqueses del món 
podries tenir-me —Els seus insults no em molestaven en 
absolut. —Un altre compliment més de la meva estimada 
damisel·la —vaig concloure definitivament.

Mentre parlàvem ja havíem arribat a les meves estances 
on ens esperava el menjar. Ella va venir obligada per dos 
dels meus fidels homes, però en veure el sopar, vaig veure 
en els seus ulls una mirada d'aprovació. Ens assentàrem 
un a cada costat de la taula i vàrem començar a menjar. 
Per primera vegada, el seu tracte cap a mi va canviar una 
mica, i fins i tot semblava un príncep. Em trobava dins un 
paper  reial  quan  vaig  realitzar  el  toc  final.  Abans  del 
sopar  havia  estat  buscant  entre  tots  els  meus  tresors 
aquell  que més li  pogués agradar,  i  vaig  escollir  l'anell 
més bonic amb la pedra més grossa i relluent. En posar-la 
davant els  canelobres va resplendir d'allò  més i  ella va 
somriure. Després, vaig demanar-li que m'acompanyés a 
donar  un  tomb  pel  meu  galió.  Ella  va  acceptar.  Vam 
caminar  fins  a  proa  i,  a  la  punta,  darrera  una  mirada 
intensa ull contra ull, va arribar el petó que coronava la 
jornada. Fou un petó intens. I mentre es produïa, la nova 
branca que feia les vegades de proa va cedir una mica i 
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vam caure tots dos al terra. Només una petita rascada, res 
d'importància. I, així, es va acabar el nostre viatge pirata. 
Era hora d'anar al riu a mullar-nos una mica. El sol ja 
començava  a  picar.  Vàrem  recollir  les  bicicletes  i  les 
motxilles. Uns dos cents metres més enllà es trobava la 
nostra  part  preferida  del  riu.  No  calia  pujar  sobre  les 
bicicletes, les vàrem arrossegar fins arribar. Vàrem tornar 
a  deixar  les  bicicletes  recolzades  sobre un altre  arbre  i 
agafàrem els  banyadors  de  dins  les  motxilles.  Cadascú 
tenia el seu lloc apropiat per canviar-se. Ens separàrem. 
Jo vaig començar traient-me la samarreta i deixant-la en 
un  lloc  segur.  Després  van  venir  els  problemes.  Les 
"bambes"  que  les  havia  cordat  amb  un  doble  nus, 
semblaven  revelar-se  en  contra  meu.  A  la  fi,  vaig 
aconseguir desfer-me'ls i me les vaig treure. Després van 
venir els pantalons que no suposaren cap problema, els 
mitjons i, finalment, els calçotets. Aquells decorats amb 
jugadors de beisbol per tots costats.  I, fou llavors quan 
vaig sentir al meu costat un soroll estrany. Em vaig girar i 
era  Kelly.  Ja  portava  el  banyador  posat  i  jo  estava 
completament  nu.  Em  vaig  posar  vermell  i  ella  va 
somriure. Mai m'havia vist d'aquesta manera, ni jo a ella. 
Es va apropar i em donà el banyador. Vaig intentar anar 
ràpid a posar-me'l, però les coses no van sortir bé. Estava 
tan nerviós que vaig ensopegar i me'n vaig anar al terra. 
Ella em va ajudar sense deixar de mirar la meva nuesa. 
Finalment veient que em costava tant de posar, ella se'l va 
començar  a  treure  davant  la  meva  sorpresa.  Jo  estava 
tremolant,  i  encara més quan se'l  va  treure  tot.  Era la 
primera vegada que veia una noia nua i més a ella a qui 
tant estimava. Això seria un secret. No els ho contaria als 
meus amics. Encara que sabia que si ho feia seria l'enveja 
de  més  d'un.  Llavors,  ella  em  va  mirar  als  ulls  i  va 
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somriure. Ella també s'havia posat vermella. Era com si 
descobrint la nostra nuesa ens entreguéssim l'un a l'altre. 
Fent més fort el llaç entre nosaltres. La parla ens tornà, 
darrera uns primers moments de mudesa. Vam col·locar 
les tovalloles a sobre d'una branca de l'arbre més proper. 
La vorera que es formava davant nosaltres servia perquè 
entréssim  al  riu  sense  perill.  Dic  això,  perquè  si 
haguéssim hagut de que tirar-nos ens haguéssim pogut 
fer  mal  amb  alguna  roca  submergida  al  fons.  Vam 
començar  a  endinsar-nos  dins  l'aigua.  La  primera 
impressió fou que l'aigua era ben gelada, i tots dos vam 
pegar  un salt  enrere.  Vam Somriure.  Kelly  s'agenollà,  i 
amb les mans en forma de pala va tirar-me aigua a sobre. 
Seguidament,  vaig  ser  jo  qui  ho  va  fer  i,  caminant 
caminant,  vam  entrar  dins  del  riu  sense  notar  aquella 
primera sensació de fredor. Ara, tots dos nedàvem fent 
cercles sense allunyar-nos molt de la vora. A vegades, la 
perseguia  jo  i,  d'altres,  ho  feia  ella.  Al  costat  de  l'altra 
vora del riu les roques eren escarpades, i per entrar dins 
l'aigua havies de saltar des d'elles . Vam veure un banc de 
peixos nedant davant nostre i ens apropàrem a poc a poc. 
Fou curiós quan es van adonar  de la  nostre  presència. 
Tots escamparen la boira i, en un segons, no en va quedar 
cap. Vaig començar a tenir fam i li vaig dir a la Kelly de 
sortir  de  l'aigua.  Ella  va  acceptar.  Vàrem  agafar  les 
tovalloles i ens envoltàrem amb elles per assecar-nos. Un 
cop secs, ens vam posar els banyadors. Després, agafàrem 
de  les  motxilles  un  altre  entrepà  per  dinar  i  les 
cantimplores  amb  l'aigua.  Ens  reclinàrem  a  sobre  del 
tronc d'un arbre proper al riu. Aquest arbre ens donava 
força ombra i,  sota, s'estava d'allò més bé. El sol havia 
envermellit  els  nostres  petits  cosos  que  ara  estaven 
calents. Després del dinar, que va finalitzar amb una peça 
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de  fruita,  ens  vam  estirar  sobre  les  tovalloles  i 
descansàrem una bona estona. Cap a les tres i mitja em 
vaig  despertar  i  vaig  mirar  la  Kelly  que  continuava 
dormint. La vaig contemplar una estona i, després, la vaig 
despertar.  Ens  aixecàrem  i  ens  apropàrem  al  riu  per 
remullar-nos  una  mica  no  fos  que  agaféssim  una 
insolació. Després vam començar a recollir les coses i les 
vam posar dins de les motxilles. Vam agafar les bicicletes 
i ens dirigírem cap al nostre últim lloc. Aquest era la cova 
dels secrets. Vam tenir que recórrer una petita distància 
amb les  bicis  fins arribar a  uns petits  matolls.  Havíem 
tapat la petita entrada perquè ningú no hi entrés, si no és 
que anava amb nosaltres. Vaig retirar els matolls i  vaig 
treure una llanterna de la  motxilla,  que,  a  continuació, 
vaig  encendre.  Vàrem baixar  amb les  bicicletes el  petit 
pendís que ens duia a la sala. La cova no anava més enllà. 
Vam deixar les bicicletes a un costat recolzades a la paret. 
Llavors,  vaig  treure  els  mistos  i  vaig  encendre  les 
espelmes  que  presidien  el  centre.  La  llum  espantà  els 
petits animals, que voletejaren ràpidament cap a fora. Si 
observàvem les parets, allò que més ressaltava a la vista 
era que en una d'elles hi havia escrit en lletres grosses el 
nom d'ella, Kelly, a sota un cor i sota del cor el meu nom, 
Dan. Ens vam asseure al costat de la roca circular que ens 
feia de taula, que per casualitat estava situada enmig de la 
saleta. Llavors, Kelly em mirà. Aquella mirada m'espantà. 
No era la d'una noia feliç. I ella començà a parlar:

—Dan. He de parlar amb tu —la seva veu era tremolosa.

—Que  passa  Kelly?  et  veig  estranya?  —no  sabia  que 
passava.

—He  de  donar-te  una  mala  notícia  —una  veu  més 
assossegada.
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—M'espantes! —no tenia ni idea per on sortiria.

—Els  meus  pares  han  decidit  anar-se'n  del  poble  per 
sempre. Ja han trobat treball en un altre poble.

—Això deu voler dir que te n'aniràs —ara era a mi a qui li 
tremolava la veu.

—Sí. I no crec que ens veiem en molt temps —la veu ara 
era plorosa.

—De veritat, no sé que dir. Espero que m'escriguis.

—Et prometo que ho faré tan aviat com pugui.

Aquell  fou l'últim dia que la vaig veure en molt temps. 
Ens  vam  escriure  freqüentment  al  començament  i, 
després, cada cop menys. Fins a que en uns anys ja no ens 
escriguérem  més.  Vaig  esperar  inútilment  que  tornés 
durant aquell temps, però això no succeí mai. El temps va 
passar, jo em vaig buscar nous amors i  els vaig trobar. 
Però això són figues d'un altre paner i ja us ho contaré en 
un altre ocasió.

Tornant a l'actualitat. Jo m'havia ensopegat amb la Kelly i 
ella,  en veure'm, se sorprengué. Vaig mirar-la de dalt a 
baix.  Havia canviat  molt.  Era evident havien passat un 
grapat d'anys. Però, encara hi reconeixia alguns trets que 
la feien inconfusible com ara: aquell  petit  nas —ho era 
tant que semblava amagar-se en la seva cara—, aquells 
ulls blaus tan bonics i el seu cabell color d'or. La nostra 
mirada va topar i, llavors, jo em vaig dirigir a ella.

—Com estem! Feia temps que no en sabia res de tu —una 
expressió de sorpresa es dibuixava a la cara d'ambdós.
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—Tens raó. La veritat és que entre els nens i el marit no hi 
era  per  res  més.  I  ara  només em faltava treballar  a  la 
ciutat —la seva expressió era de queixa.

—No em diguis que treballes a Sandow? —això sí que em 
va xocar.

—Sí. Ja fa uns mesos. Treballo a les galeries "MARTIN'S". 
Porto  la  comptabilitat  —no en  tenia  ni  idea  que  sabés 
comptabilitat. L'hagués pogut contractar jo.

—És un bon treball?

—Doncs no està gens malament. No treballo massa hores 
i  no  és  excessivament  complicat  —s'estava  mirant  les 
ungles. Una d'ella havia perdut una mica d'esmalt.

—Podríem quedar algun dia per menjar junts?

—Si em donés el teu telèfon ja et trucaré. Ara estic molt 
ocupada i no et podria dir cap dia en concret.

—Mira! —vaig obrir la cartera i vaig treure una targeta—
aquí tens una targeta meva i un altre del cafè, aquí és on 
em trobaràs més sovint.

—Home  quina  sorpresa!  El  negoci  és  teu?  —un  to 
d'enveja que no m'agradà.

—Doncs sí. En això vaig tenir molta sort.

—Quedem d'aquesta manera. Ja et trucaré.

—Molt bé. Fins aviat!

—Déu.

Es va allunyar a pas forçat. Deuria tenir pressa. Tant de 
temps  sense  veure'ns,  tants  records  evocats  i  aquesta 
fredor  en  retrobar-nos  no  semblava  reflectir  que 
haguéssim estat tant de temps junts. Com si sol hagués 
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estat  una  lleugera  brisa  del  passat  que  desaparegués 
sense adonar-te. Quasi em penedia d'haver pensat en ella 
només veure—la. En el meu record tot quedaria com si 
haguéssim perdut el temps sense adonar-nos-en durant 
aquella infància. Encara que no podia negar que fossin 
bons  records  i  no  es  podien  desaprofitar  d'aquesta 
manera.  Vaig  voler  mantenir  aquella  gratificant 
reminiscència del passat.

Finalment, vaig anar a fer allò que m'havia portat fora del 
cafè. Vaig anar al ferreter del davant a comprar cable per 
l'equip de música. Li vaig ensenyar al noi que m'atenia 
una  mostra  que  havia  agafat  del  cable  fet  malbé  i,  tot 
seguit,  em va treure un rotlle  del  mateix  cable.  Li  vaig 
pagar i vaig tornar al cafè. Durant l'estona que havia estat 
fora no s'havia produït massa moviment. Encara veia les 
mateixes cares assegudes a les mateixes taules i algú nou 
entre ells. Vaig mirar l'Alex. Llavors ell es va apropar a mi 
i  em va dir  que no hi  havia  hagut  cap problema.  Vaig 
traspassar la barra i em dirigí a l'equip de música, de nou. 
Vaig  desconnectar  els  cables  fets  malbé.  Després,  vaig 
agafar una eina i vaig pelar el començament i el final del 
cable  nou  per  poder  connectar-lo.  Un  cop  col·locat  el 
cable, vaig tornar a posar l'equip en el seu lloc i el vaig 
provar.  Ara  sí  que  anava  bé.  Aprofitant  el  temps  vaig 
mesclar  amb  els  tocadiscs  uns  quants  discs  de  música 
tranquil·la.  El  temps  va  anar  corrent,  esperant  que  es 
fessin les tres. Un cop van ser les 3, vaig anar a l'oficina 
per  trucar  a  casa.  Volia  saber  com estava  la  Susan.  El 
telèfon  va  donar  tres  tons  i,  en  començar  el  quart, 
respongué una veu de dona inconfusible.  Era la Susan. 
Em digué que havia vingut el metge i que li havia dit que 
tenia un refredat molt fort,  segurament degut a un cop 
d'aire. Em va dir que passés per la farmàcia a buscar uns 
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medicaments.  Vaig  sortir  de  l'oficina  i  li  vaig  dir  als 
cambrers que me n'anava a casa. Vaig agafar el cotxe i em 
vaig dirigir a la farmàcia de sempre. Després de comprar, 
vaig anar directament cap a casa. Volia veure la Susan.

No vaig tardar gaire a arribar a casa. Vaig obrir la porta i 
me'n vaig anar a la nostre habitació. Allí dormia la Susan. 
Tenia  la  cara  suada  i  semblava  tenir  febre.  La  vaig 
despertar.  Em  va  dir  que  tenia  que  prendre  el 
medicament.  Em  dirigí  cap  a  la  cuina  per  agafar  una 
cullera sopera. La vaig agafar i vaig vessar suficient líquid 
com  per  omplir  la  cullera.  La  Susan  s'empassà  el 
contingut. La seva cara va reflectir que no era gaire bo. 
Llavors, li vaig dir que havia parlat amb John Samer i que 
havíem  quedat  per  sopar  aquesta  nit  al  Lassiters.  Li 
sapigué  greu  no  poder  venir,  però  li  vaig  dir  que  ja 
havíem quedat en anar nosaltres dos sols. Vaig trucar a 
una pizzeria. No tenia ganes de cuinar i tots dos teníem 
fam.  El  repartidor  no  tardà  gaire  i  en  uns  minuts  ja 
teníem la pizza a casa. No vam necessitar parar taula. La 
capsa en què venien les pizzes en serví de plat i, com ja 
estava trossejada, no feien falta coberts. Menjàrem ràpid 
i, després, estiguérem una bona estona parlant fins que 
vaig tenir que tornar al cafè.

Un altre cop al cafè, em vaig passar tota la tarda pensant 
en la cita de la nit. No sabia com li deixaria caure allò del 
nou negoci, perquè entre les seves empreses no figurava 
cap que s'assemblés a un cafè, ni que toqués la branca de 
l'hostaleria. L'altre problema era dir-li que ell tindria que 
ser l'inversor majoritari. Ja que el meu capital equivalia, 
segons  l'hipoteca,  a  una  tercera  part  dels  diners 
teòricament  necessaris  i,  a  més,  en  Scoty  només  hi 
participava amb el local. Així que a en John li quedaven 
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les dues terceres parts del pressupost. Des de el meu punt 
de  vista,  només  teníem  una cosa  a  favor,  amb  la  qual 
podíem jugar  en el  nostre  benefici.  Ell  acaba  de  sortir 
d'una depressió molt gran i necessita noves experiències. 
Aquest  seria  el  rotllo  que,  sobretot,  utilitzaria.  Amb  la 
idea de noves perspectives i nous horitzons pel seu futur. 
Aquest seria un negoci que, si anava bé, fins i tot podria 
fer-lo entrar en l'assumpte de la música. Aquesta era una 
de les seves debilitats. Amb aquestes cabrioles mentals va 
anar passant la tarda i es van fer les nou de la nit. Vaig 
tornar  a  trucar  a  la  Susan  per  preguntar-li  com  es 
trobava. Em va dir que li havia baixat la febre i que demà 
ja podria anar a treballar.  Jo li  vaig respondre que era 
molt millor que s'agafés un altre dia lliure, que valia més 
que tornés sencera que no mig curada. Després ens vam 
acomiadar.  Ja  era  hora  d'anar  cap  al  Lassiters.  Volia 
agafar la taula abans d'arribar ell, per preparar la meva 
estratègia. Em comportava com si fos un agent comercial 
en  busca  de  nous  clients  per  a  les  assegurances.  Vaig 
sortir de l'oficina on havia entrat per trucar. Vaig tornar a 
parlar amb l'Alex per dir-li que me n'anava a sopar. Un 
cop fora del cafè, vaig agafar el cotxe i em vaig dirigir cap 
el meu objectiu. Buscant un nou soci per un negoci que 
m'estava portant  massa de cap.  Si  les  coses anaven tal 
com m'imaginava podríem amortitzar la nostra inversió 
amb poc temps. Jo esperava que fos així. No volia portar 
a un mal negoci als meus coneguts.

Un cop al Lassiters un dels nois de l'entrada s'encarregà 
d'aparcar el meu cotxe. Després de donar-li les claus, és 
clar, em donà una fitxa a canvi on hi figurava un número. 
La porta de vidre que presidia el restaurant era immensa i 
restava oberta. No em podia imaginar obrir la porta cada 
cap que hi  anés.  Un cop dins,  la  primera cosa que em 
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demanaren fou l'americana per deixar-la al guarda—roba. 
Vaig suposar que si arribo a portar un barret també me 
l'haguessin agafat. Vaig caminar un mica més enllà i em 
vaig  topar  amb  el  maitre.  Aquest  és  qui  s'encarrega 
d'acomodar la gent a les taules. Només li  vaig donar el 
meu nom i de seguida el va trobar entre els de la llista. 
Des  d'on  em  trobava,  podia  albirar  una  immensa  sala 
amb  centenars  de  taules  rodones,  moltes  d'elles,  ja 
ocupades.  Les  tovalles  que  les  cobrien  eren  d'un  gust 
exquisit  a  l'igual  que  la  seva  qualitat.  Els  tovallons, 
recargolats  i  ficats  dins  els  gots,  finalitzaven  amb  uns 
filets blancs, molt fins i abundants que li donaven un toc 
d'originalitat.  Les  cadires,  d'una comoditat  excepcional, 
comptaven amb un respatller generós. Els coberts de fina 
plata  de  llei  relluïen  nets  i  col·locats  correctament  al 
costat de cada servei delimitant l'espai a ocupar per cada 
comensal.  Els  cambrers  i  cambreres  lluïen  ambdós  un 
vestit  tallat  amb  els  mateixos  colors  i  intencions 
ornamentals. Encara que les dones portaven faldilles que 
cobrien  més  enllà  dels  genolls.  Després  d'una  curta 
espera,  un dels  cambrers em va acompanyar al  lloc  on 
m'havia d'asseure. La taula estava situada a l'ala est prop 
dels  finestrals.  Allí  gaudia  del  plaer  del  piano  que  es 
trobava a  poca  distància  de  mi.  El  mestre  interpretava 
una  composició  de  Mozart  amb  una  correcció 
impressionant.  Tant  que,  fins  i  tot,  semblava  viure  els 
moments. Vaig tenir sort. John encara no havia arribat. 
Em vaig asseure i vaig demanar al cambrer que em portés 
una  copa  de  vi  de  la  casa  per  fer  més  curt  el  temps 
d'espera. No vaig haver de suportar massa temps aquella 
soledat, en breus minuts va arribar el meu acompanyant. 
El vaig veure parlant amb el maitre que l'indicà on em 
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trobava  situat.  En  un  minut  ja  estava  assegut  al  meu 
costat i iniciàvem una conversa.

—Fa  molt  de  temps  que  esperes  Smith?  —em  va 
preguntar amb cortesia.

—No. Feia uns minuts.

—Aquest restaurant té un luxe una mica diferent, no es 
així? —buscava la meva afirmació.

—Doncs és veritat. És un luxe agradable.

—Ha demanat la carta ja?

—Sí. Tingui, una per a vostè i un altre per a mi.

Vam  estar  una  bona  estona  decidint  que  demanar.  La 
carta era extensa i hi havia plats exquisits per escollir. Les 
amanides que feien eren magnífiques i les plàteres amb 
què eren servides, enormes. El cambrer semblava vigilar-
nos. Quan veié que deixàvem les cartes al damunt de la 
taula, ja era al nostre costat. Un detall que m'havia deixat, 
és  que  en  aquest  restaurant  els  cambrers  parlen  en 
francès.

—Qu'est-ce que vous voudrez, messieurs?

—Nous voudrons une salade auvergnate pour les deux, et 
pour moi un faux-filet échalotes.

—Et pour moi une choucroute, merci.

—Et comme boisson? Du vin?

—Oui du vin.

Aquest és un dels problemes de venir aquí. Com a mínim 
has de saber francès. Però tampoc és que ho exigeixin, si 
no en saps el maitre ve a ajudar-te. Els cambrers són tots 
francesos i pocs d'ells saben parlar el nostre idioma. Sols 
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algun d'ells sap el suficient per defendre's al país.  Com 
tots els immigrants, un s'ha d'adaptar i aprendre l'idioma 
del lloc on viu. Encara que la norma d'aquest restaurant 
seguirà sent que els cambrers es dirigeixin als clients en 
francès  i  demanin  ajuda  al  maitre  si  tenen  algun 
problema.

Durant  l'espera,  John  i  jo  vam  començar  a  parlar  del 
tema que ens havia reunit. He de confessar que tenia el 
nervis prou esvalotats, ja que depenia de la seva decisió 
per tirar endavant el nou negoci. Només un fort suport 
econòmic podria fer-ho possible i, per la meva ment, no 
passava cap altre candidat. Samer és un home de sàvies 
decisions i sospesaria totes les possibilitats. Una cosa de 
què m'havia  adonat  és  que simpatitzava amb mi  i  que 
intentaria no deixar-me de costat. Però, si de veritat no li 
interessava l'assumpte, no intervindria en ell i m'ho diria 
de  la  millor  manera  possible.  Confiava  en  la  seva 
experiència com empresari i en el seu bon ull per a nous 
projectes. En samer jugava a doblegar el tovalló amb les 
mans. Va estossegar, s'aclarí la gola.

—Així Smith, vol intentar un nou negoci?

—Aquesta és la meva intenció. Encara que li confessaré 
que sense vostè no hi han possibilitats —vaig posar un 
semblant trist.

—Mai m'ha agradat que algú depengui de mi. Però no es 
preocupi, escoltaré el que m'hagi de dir —això fou com 
una galleda d'aigua freda.

—El negoci que m'agradaria proposar-li no té res a veure 
amb els assumptes que vostè tracta normalment.  Per a 
vostè serà un nou tipus de negoci.
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—Fa temps que no intento coses noves. Així que, segons 
el  que  sigui,  li  hauré  de  donar  una  mala  notícia  —Va 
treure  el  portacigarretes.  El  cambrer  en  veure-ho  va 
portar  un  cendrer  i,  llavors,  en  Samer  encengué  una 
cigarreta.

—Vostè s'haurà adonat que el  meu cafè funciona d'allò 
més bé i que la clientela és assídua.

—En això li dono tota la raó. Ha sabut portar molt bé el 
seu negoci. Hi ha que reconèixer-ho.

—Doncs  el  nou  negoci  no  s'allunya  dels  meus  actuals 
assumptes i li pot sorprendre el que li proposaré.

—M'està intrigant. Suposo que ja sé de què és tracta —va 
jugar  amb  el  fum de  la  seva  cigarreta  per  últim  cop  i 
l'apagà.

Fou llavors quan va arribar el cambrer amb els nostres 
plats.  Va posar primer,  al  centre de la taula,  la  plàtera 
amb l'amanida. Després va treure els tovallons dels gots i 
ens  demanà  que  ens  els  poséssim  per  no  tacar-nos  la 
roba.  Tot  seguit,  va  col·locar,  ordenadament,  primer el 
plat  d'en  John  i  després  el  meu.  Finalment,  davant 
nostre,  destapà  l'ampolla  de  vi,  de  marca  francesa, 
indubtablement, i ens serví una mica a cada got. Un cop 
realitzat  tot  això,  es  va  retirar  desitjant  que  fes  profit. 
Vam començar a menjar mentre continuàvem la nostre 
conversa.

—Com anava dient —vaig dir mentre intentava agafar una 
oliva  de  l'amanida—  aquest  negoci  necessitarà  força 
reformes.  He  pensat  a  dividir  el  local  en  dues  parts 
diferenciades.  En  començar,  per  a  fer  més  possible  el 
negoci,  he decidit  obrir  només una part  —vaig respirar 
profundament  i,  tot  seguit,  li  vaig  deixar  anar  el  cop 
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definitiu—.  És  tracta  del  cafè  Imported  China  que  ha 
tancat les seves portes fa uns dies. El propietari en Scoty 
Madison és un amic meu. Jo, només llegir la notícia, em 
vaig adreçar a ell per comentar-li el meu interès en el seu 
local. Et pot semblar una mica arriscat el negoci. Segur 
que  vostè  ha  seguit  la  notícia  dels  problemes  del  cafè. 
Però  també  estic  segur  que  el  puc  fer  rendible  —vaig 
utilitzar un to autoritari i confiat.

—Té raó. He seguit la notícia. Era un lloc on vaig estar 
diverses vegades. Per cert, un lloc agradable però massa 
gran.

—Aquí és on m'agradaria arribar. El meu primer projecte 
consisteix  a  dividir  el  local  en  dues  parts  iguals.  Una 
meitat  es  dedicaria  al  cafè  i,  l'altra,  en  un  termini  a 
convenir, a una sala d'actuacions —sabia que això últim 
podia impactar-lo.

—Les seves intencions són bones i també sé que vostè ho 
estudiarà tot convenientment. Quant a la música, ja sap 
que m'agrada molt.

—Fins  ara  ho he estudiat  tot.  Els  meus advocats  s'han 
dedicat  de  complert  en  la  hipoteca  del  meu  cafè.  El 
resultat ha estat l'obtenció d'una tercera part del diners 
necessaris. Confiant en la seva inversió serien necessàries 
dues  parts  més  com la  meva,  per  poder  fer  front  a  la 
primera reforma —després d'aquesta noticia la cara d'en 
Samer canvià semblava més seriós.

—Vostè parla d'una gran despesa —va fer un petit descans 
per fer l'últim repàs al seu plat gairebé buit—. Hauré de 
mirar  el  pressupost  econòmic  d'aquest  any  per  veure 
quins possibles préstecs podria necessitar.
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—Llavors, està interessat en el negoci? —vaig preguntar 
directament esperant una contesta clara.

—Tal i com m'ho ha plantejat sembla ser que ha treballat 
en  això  i  que ha  decidit  portar-ho  endavant  sigui  com 
sigui. Sap molt bé que jo em fio de vostè. I també estic 
segur que mai s'arriscaria en una empresa impossible. —
Llavors, va agafar aire per continuar— Però encara queda 
que jo estudiï el capital que tinc disponible.

—Hauré d'esperar la seva trucada.

—Així  és.  Però  confiï  en  mi.  L'assumpte  m'interessa. 
Només el deixaria de banda en el cas que no interessés la 
inversió a les meves finances.

—Com a mínim sé que s'ho pensarà.

Havíem acabat  de  sopar  i  se'ns  apropà el  cambrer  per 
preguntar-nos per les postres. En aquest aspecte també 
estaven molt ben assortits. Ens miràrem les cartes amb 
molt d'interès.

—Et  comme  dessert,  messieurs?  —preguntà 
decididament el cambrer.

—Je prendrai une tarte tatin.

—Et pour moi un mousse au chocolat, merci.

—Vous prenez du café, messieurs?

—Oui. Deux cafés et l'addition, s'il vous plaît.

Un cop el cambrer ens deixà, vam continuar parlant una 
bona estona deixant els negocis de costat. Vam parlar de 
les nostres vides i vaig notar que havia millorat bastant 
des de l'últim cop que parlàrem.
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Després del sopar amb en John Samer no vam tardar a 
tornar a casa. Vam prendre un parell de copes en un pub 
del  costat  del  restaurant  i  ens  acomiadàrem.  Li  vaig 
recordar, llavors, que m'havia de trucar al dia següent per 
confirmar  la  seva  inversió.  No  pensava  que  els  seus 
economistes tardessin molt a saber si era factible o no el 
negoci.  Estava  preocupat  per  la  Susan  que  encara  es 
trobava malament després de la nostra sortida sorpresa el 
dia anterior. A aquestes hores ja hauria d'estar dormint. 
De totes maneres vaig pensar en ella cosa que fan els que 
encara estan enamorats de la seva dona. No trigaria gaire 
en  arribar  a  casa  i  veure—la.  Suposo  que  no  estaria 
desperta esperant-me.

* * *

Eren  les  dues  de  la  matinada  i  Jean  Martineau,  una 
cantant  d'origen  francès,  acabava  d'actuar  en  el  bar 
musical amb més èxit de l'època, el "St. George". Va anar 
al seu camerino a canviar-se i a descansar una mica abans 
de  tornar  a  casa  caminant.  La  vetllada  havia  resultat 
perfecte. Fins i tot algun fan li havia fet arribar un ram de 
flors  força  maco  amb  una  nota  dient-li  lo  molt  que  li 
havia  agradat  la  seva  actuació.  Però  la  sorpresa  va  ser 
més gran quan va veure que la direcció del local li havia 
deixat  una  ampolla  de  cava  fresca  per  agrair-li  la  seva 
actuació. Va obrir l'ampolla i es va servir un generós got 
per  celebrar-ho.  Estava  cansada  i  volia  arribar  ràpid  a 
casa.  Va sortir  per la part  del darrera del  bar.  Aquesta 
donava  a  un  carreró  sense  sortida,  on  s'acumulaven 
dotzenes de capses de fusta. Només un petit fanal donava 
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una espurna de llum. El  fanal  oscil·lava d'una banda a 
l'altra a causa de la petita brisa que s'havia aixecat. Es va 
sentir un petit soroll. Una de les caixes es va bellugar del 
seu  lloc  i,  darrera  d'ella,  una  ombra  va  desaparèixer 
ràpidament.  No  va  poder  veure  qui  es  trobava  allí.  El 
carreró  donava  al  carrer  principal.  Gràcies  a  Déu  que 
encara circulaven cotxes i algun transeünt. Va enfilar el 
carrer  cap  a  dalt.  A  ella  no  li  agradaven  els  taxis. 
S'estimava  més  caminar.  Va  passar  per  davant  de 
Comercial Street mirant els aparadors. Pensant en un nou 
vestit per lluir al dia següent. Estava contenta, avui no ho 
havia  fet  gens  malament.  Li  havien enviat  al  camerino 
una  dotzena  de  roses.  La  veritat  és  que  si  s'esforçava 
podia  arribar  a  aconseguir  una  millor  posició.  Anava 
caminant  pel  carrer principal  i  davant  seu va caure  un 
rajolí d'aigua, probablement d'un veí despistat. En arribar 
al pas Zebra, havia de creuar a l'altre costat. La seva casa 
es trobava en una de les travessies. No era res de l'altre 
món.  Una  casa  per  dues  persones  en  un  carrer  sense 
importància. El pis l'havia decorat ella. Per aquestes coses 
tenia  molt  bon  gust  i  li  havia  quedat  força  bé.  L'únic 
problema és que no tenia ascensor i cada dia, en arribar, 
es veia obligada a pujar fins a un tercer pis, a peu. Un cop 
al portal, va haver de buscar les claus al fons de la bossa. 
Buscava una clau grossa, de tall antic, que estava oxidada 
pel pas del temps. Un cop va tenir les claus a la mà, no li 
va costar d'obrir la porta de metall,  igualment oxidada. 
Va entrar, però no es recordà de tornar a tancar la porta. 
va caminar,  passadís endavant,  passant al  costat  de les 
bústies. Al final estaven les escales. Va començar a pujar-
les esquivant aquelles que es trobaven en mal estat. A tot 
això se li sumava el fet que la llum era escassa a aquelles 
hores de la nit. Només es trobava al primer replà quan va 
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escoltar un soroll a l'entrada. Va mirar per l'ull de l'escala 
i no va veure ningú. Va continuar pujant i li va semblar 
escoltar petjades que se sentien al mateix temps que les 
d'ella, però més avall. Començà a tenir por i va tornar a 
mirar cap a baix però no hi havia ningú. A la fi va arribar 
a  casa.  Un altre  cop va regirar  la  bossa per buscar  les 
claus  i  no  ho aconseguí.  Finalment,  es  recordà que les 
havia posat al petit compartiment secret de la bossa. Va 
obrir la porta silenciosament per no molestar els veïns i, 
fou llavors, quan algú la va espitjar cap a dins de casa. No 
va poder reaccionar. L'altre persona va tancar la porta i 
ella es trobà ajaguda al terra de cara cap avall. En girar-
se,  la  seva  cara  es  mostrà  sorpresa.  Era  algú  conegut. 
Només  va  tenir  temps  de  dir  "Què  fas  aquí?"  i, 
immediatament, l'altre li va tancar la boca. Van començar 
a forcejar. L'atacant portava un coto amb cloroform que 
tota  l'estona  intentava  posar-li  al  nas.  Però  Jean 
s'arrossegava pel terra impedint-t'ho. De totes maneres, 
aquella olor l'estava començant a dormir i no podia cridar 
per més que ho intentava. Van sortir del rebedor i  van 
entrar al menjador. Un cop allí la cantant es va arrossegar 
fins arribar a la butaca. Quan es trobava a la vora d'ella va 
fer un gir i va aconseguir espitjar l'intrús contra la butaca. 
Quan l'altre va anar cap enrere, va agafar-se a Jean i tots 
dos van caure damunt la butaca. Després van anar a parar 
al terra . En tot l'edifici no se sentia ningú més. Semblava 
una casa deserta. Des del terra va aconseguir arrossegar-
se fins a la cuina on intentaria agafar qualsevol objecte 
per  defendre's.  Damunt  del  taulell  de  la  cuina  encara 
quedava un ganivet del sopar. El seu defecte era que tenia 
el fil petit. De totes maneres no s'ho va pensar dos cops i 
l'agafà. L'altre va intentar atrapar-li  el  braç, però no va 
poder. Jean agafà empenta i li clava el ganivet a la mà. 
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L'atacant es va quedar estabornit,  de moment, i  ella va 
córrer  cap  el  menjador.  Però  l'intrús  va  reaccionar 
ràpidament i,  en un salt,  va aconseguir agafar-la de les 
cames i  va  ensopegar  un  altre  cop  colpejant-se  el  cap. 
Mentre anava perdent el coneixement, va veure impotent 
com l'atacant tenia a la mà un ganivet que cada cop se li 
apropava més. L'intrús la va degollar d'una sola passada. 
No va tenir  temps ni  de cridar.  Va tenir  una mort  tan 
ràpida com inesperada. Una assassina brusca que no va 
perdre  el  temps  netejant  les  ditades  que  havia  pogut 
deixar.  Havia  estat  llesta.  Portava  guants.  Va  sortir 
ràpidament del pis i el va tancar. Va baixar depresa les 
escales.  Ningú  no  se  li  va  creuar.  La  porta  d'entrada 
continuava oberta i la va traspassar. Va caminar fins al 
cotxe  que  hàbilment  havia  aparcat  a  la  primera 
cantonada  que  tallava  el  carrer.  Cap  testimoni.  Havia 
estat  un  crim  perfecte.  Tan  sols  aquella  ferida  d'on 
brollava  sang  en  abundància.  I  llavors  va  pensar.  Va 
tornar enrere, entrà de nou al portal i pujà fins a la casa. 
Però  la  porta  era  tancada.  Un  error  imperdonable.  Va 
netejar les taques que va trobar pel replà i les escales i, 
després, va fugir amb el cotxe. No es va poder treure del 
cap la sang que havia deixat.

* * *

Al dia següent, de nou al cafè. El vaig obrir amb un aire 
esperançador.  El  meu  tracte  era  més  amable  que  de 
costum.  Els  clients  es  van adonar,  i  em van  preguntar 
quina  era  la  raó.  Els  vaig  comentar  que  estava  en 
negociacions  per  una  nova  inversió  en  un  altre  cafè. 
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També  els  vaig  avisar  que  els  comunicaria  el  dia 
d'apertura, si es produïa, per convidar-los a una copa. Els 
vaig explicar una mica com era l'altre cafè. Una cosa que 
els sorprengué fou les seves dimensions. Els vaig advertir 
que seria més aviat de luxe, però els vaig prometre que els 
cobraria el mateix que en el meu. Això sí que ho agraïren. 
Em van desitjar que tingués molta sort i que aconseguís 
obrir  aquest nou negoci,  ja  que estarien molt  contents. 
Per més que intentava estar tranquil, estava molt nerviós 
esperant la trucada d'en John. Em va dir que el més segur 
és que em trucaria cap al migdia. Els seus economistes 
havien  d'estudiar  tots  els  punts  abans  de  decidir-se. 
Mentre em capficava en els  meus assumptes,  va entrar 
per la porta en Peter Morris, l'oficial de policia, a més a 
més d'un vell amic. Havia passat un temps des de l'última 
vegada  que  havia  vingut  i,  llavors,  no  em  donà  bones 
notícies.  Va  ser  la  nit  de  l'assassinat  del  passeig  de  la 
ciutat.  Almenys  esperava  que  aquest  cop  no  hagués 
succeït res. Em vaig adreçar a ell:

—Què tal Peter?

—Doncs mira, com de costum. Un altre cop treballant de 
nit —tot això ho va dir amb una cara d'ensopit.

—Home!  Per  un  cop  havia  pensat  que  potser  només 
venies  a  fer-nos  una  visita  de  cortesia  —vaig  dir 
irònicament.

—Ja m'agradaria a mi que fos així. Però aquesta nit hem 
hagut  d'anar  a  investigar  un  nou  assassinat  —mentre 
parlava, jugava a enlairar una moneda.

—No em diguis que no has dormit en tota la nit?

—La veritat és que sí.
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—Alex —vaig cridar al cambrer de la barra—. Posa un cafè 
americà a en Peter, sinó es dormirà.

—Gràcies.  El  necessitava  feia  una  estona.  Després  de 
veure una dona mig decapitada dóna gust beure alguna 
cosa calenta. La companya de pis de la morta va trucar 
cap a les sis del matí a la comissaria. Un moment més 
tard,  em  trucaren  a  mi  —va  posar  una  expressió 
d'empipament—.  Vam  anar-hi  el  més  ràpid  que  vam 
poder però havia mort a l'acte. Els de l'ambulància van 
retirar  la  morta.  Abans,  els  de  criminologia  ja  havien 
marcat el lloc amb el contorn del cos. Anna, la companya 
italiana  de  Jean Martineau d'origen  francès,  no ens  va 
poder aclarir res del que havia succeït. Segons ella, Jean 
gaudia de molt  bones  relacions en el  seu treball  i  fora 
d'ell.  No  tenia  cap  embolic  amb  les  drogues  ni  res 
semblant. El més curiós és el seu treball. Era una de les 
cantants del bar musical "St. George". La nostra sospita 
és  que l'assumpte té  alguna cosa a  veure  amb el  local. 
Potser algú que vol veure'l tancat i està fent l'impossible 
per aconseguir-ho. Però, aquest cop, a comès un error —
la seva cara es va il·luminar—. La víctima va aconseguir 
ferir-lo i va anar deixant gotes de sang dins del pis. Fora, 
les  devia  netejar  perquè  no  n'hi  havia.  També  és  molt 
curiós  que  ningú  hagués  sentit  res  de  res.  De  totes 
maneres  no  hi  ha  massa  veïns  i,  la  majoria  d'ells, 
treballen de nit.

—La gent no està massa bé del cap. Sempre succeeixen 
coses estranyes.

—Ni que ho diguis.  Però deixem el  treball  a  part.  Com 
estàs?
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—Bé.  El  treball  funciona  i  tinc  perspectives  d'obrir  un 
altre  negoci.  L'únic dolent  és  que Susan està  una mica 
malalta. De totes maneres no és res de l'altre món. Un 
refredat que se li ha complicat.

—Espero que es millori. I, explica'm això del negoci que 
vols muntar —semblava molt interessat.

—Saps que el cafè "Imported China" ha tancat fa poc les 
seves portes.  Doncs bé.  Resulta que el  propietari  és  en 
Scoty  Madison.  Un  bon  amic  meu.  Només  em  vaig 
assabentar de la notícia vaig anar directament a veure'l al 
cafè. Li vaig dir que estava interessat en el seu negoci i 
que miraria de trobar un fort inversor per fer efectiva la 
proposta. I així ho he fet. He parlat amb John Samer el 
propietari de les empreses Samer i hem acordat que s'ho 
estudiaria i que em trucaria.

—Doncs està molt bé. A veure si tens sort i quan t'hagis 
fet  ric  et  recordes  una mica  dels  teus  amics  pobres  —
aquest cop la brometa la va fer ell.

—Tranquil que així ho faré —li vaig seguir el corrent—. 
No vull convertir-me en un nou ric indesitjable.

—Sé que mai ho series —això sonà molt seriós—. Et conec 
massa bé. Em sembla que comença a ser hora d'anar-se'n. 
He de tornar al treball per parlar amb el forense i amb el 
laboratori. A veure si ens veiem aviat!

—Així ho espero!

Se'n va anar i, llavors, vaig agafar el diari. Avui portava 
un suplement especial dedicat a l'assassinat de la passada 
nit. Es veia un primer pla amb una fotografia de la noia 
amb el coll tallat. Feia molta impressió. Era molt guapa, 
de  pell  morena  i  cabell  curt  a  l'estil  afro.  La  notícia 
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explicava  el  següent:  "Anna  Brigno,  d'origen  italià,  ha 
descobert  aquesta matinada a la  seva companya de pis 
Jean  Martineau,  d'origen  francès,  morta.  Es  trobava 
ajaguda al terra del menjador amb un tall al coll de costat 
a  costat.  Una mort  molt  ràpida  que  li  va  deixar  sense 
possibilitats de fer un últim crit.

La  guapa  cantant  del  bar  musical  St.  George  havia 
acomplert aquesta nit passada la seva millor actuació. Un 
dels  seus  millors  dies  com  a  cantant.  Aclamada  i 
victorejada  per  la  seva  magnífica  interpretació.  Havia 
aconseguit tenir possibilitats de millorar el seu contracte i 
inclús entrar en conversa amb un nou local de més fama. 
Però la seva carrera s'ha vist detinguda de sobte. I, segons 
manifesta la seva companya de pis, no coneix que tingués 
cap enemistat dintre ni fora del seu treball. Tampoc tenia 
relacions amb el món de la droga ni cap cosa semblant. 
Les tesis més probables són la possibilitat que algú vulgui 
fer mala propaganda al negoci. Però sigui pel que sigui ho 
estan pagant vides innocents que podrien haver promès 
molt i que no ho podran fer".

Després d'haver llegit  aquest article,  vaig pensar en les 
meves intencions d'obrir un bar musical al nou cafè. Una 
estona més tard, en vaig recordar que em tenia que trucar 
en John Samer per donar-me una resposta. Les hores van 
anar passant lentament i el meu pensament canviava per 
moments. Uns cops estava eufòric pensant que em diria 
que  estava  d'acord  amb  la  meva  proposta  i,  altres, 
passava a l'ansietat i la por del rebuig. No podia fer-me a 
la idea de no aconseguir el meu objectiu. Per fi va sonar el 
telèfon del cafè. No tenia perquè ser la trucada esperada, 
però  el  meu inconscient  m'indicava que sí  que ho era. 
Llavors vaig despenjar.
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—Sí! Digui'm?

—Bon  dia!  Es  pot  posar  el  Sr.  Smith?  De  part  del  Sr. 
Samer.

—Sí. Sóc jo.

—Què tal?

—Bé. Bon dia! Ha parlat ja amb els seus empresaris? —es 
va notar una mica el meu nerviosisme.

—Doncs sí. Ens hem passat tot el matí estudiant el tema.

—I, què han tret com a conclusió? —jugava amb la resta 
d'un bosseta de sucre pel cafè.

—La veritat és que tenim diners per fer una inversió. La 
qüestió és que els estudis que s'han fet són per invertir en 
borsa. I tampoc tenim prou diners per fer una inversió 
com la que tu em demanes —aquesta era la gerra d'aigua 
freda que no m'esperava.

—Espero  que  això  no  vulgui  dir  que  es  retira  de 
l'assumpte, no és així?

—No el vull decebre. Però em sembla que haurà d'esperar 
una mica més perquè jo li doni una resposta definitiva. 
Estem a la  espera de la  resolució  d'un magnífic  tracte. 
Depenent d'ell, podré o no fer efectiva la suma que vostè 
em sol·licita. Suma que estaria molt satisfet de confiar-li 
per  aquest  negoci  —em  va  impressionar  la  seva 
tranquil·litat.

—Llavors.  Encara no hem perdut  les  esperances,  no és 
així? —No. Li tornaré a trucar per la tarda o demà al matí. 
Quan confirmi aquest assumpte que estic esperant.
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—Molt  bé.  Seguiré  esperant  les  seves  notícies 
fervorosament. Li he de dir la veritat. No em puc fer a la 
idea de no aconseguir treure endavant aquest assumpte.

—De moment li aconsellaria que intentés buscar un nou 
soci per si un cas a mi no m'interessés.

—Bé.  Ho intentaré.  Gràcies  pels  seus  esforços  i  espero 
que  em doni  una sorpresa  —vaig  agafar  la  bosseta  del 
cafè, la vaig rebregar i la vaig tirar a la brossa.

—Això esperem. Fins aviat.

Aquesta trucada em va deixar perplex. Estava convençut 
que em diria que sí. Dintre el meu cap no figurava cap 
altre  opció.  Per  molt  que  jo  volgués,  no  ho  podria 
aconseguir  tot  sol.  Vaig  estar  una estona reflexionant  i 
vaig arribar a la conclusió que entre els meus contactes 
només  hi  havia  una  altra  persona  amb  prou  capital. 
Aquest era el Duc George Lomas. Jo tenia amb ell molt 
bones relacions. El és qui m'aprovisiona de vins i caves 
per  al  cafè.  Si  els  meus  plans  sortissin  bé  podria 
convèncer  en  John  Samer  i  en  George  Lomas  que 
posessin entre els dos la quantitat necessària. D'aquesta 
manera, el nombre de socis augmentaria fins a quatre. Ja 
eren prou. Vaig buscar el telèfon d'en George a l'oficina 
del cafè. Vaig tardar una estona i, a la fi, el vaig trobar. El 
número de telèfon pertanyia als afores de la ciutat. El vaig 
trucar esperant la resposta a l'altre costat de la línia.

—Mansió Lomas, digui'm?

—Hola.  Bon  dia.  Preguntava  pel  Duc?  De  part  del  Sr. 
Smith del cafè.

—Esperi un moment que el vaig a buscar.
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L'espera es va prorrogar una mica. A l'altre costat de la 
línia, no s'escoltava res de res. Vaig suposar que hauria 
pujat al segon pis en busca del Duc. Finalment algú em 
respongué.

—Hola. Sóc en George. Vostè és en Dan Smith del cafè?

—Sí. Així és.

—M'ha trucat per fer alguna reserva per aquest any?

—Doncs sí. Ja li vaig dir a la seva dona que em reservés la 
mateixa quantitat de sempre per aquest any. Però no li 
trucava per això —d'aquesta manera matava dos pardals 
d'un tret.

—Llavors,  digui'm  que  és  el  que  volia?  —es  mostrava 
sorprès.

—Miri, he pensat que com vostè és el meu proveïdor de 
vins i caves, potser li interessaria entrar amb més força 
dins  els  meus  assumptes.  Aquesta  seria  una  manera 
d'exposar els seus productes exquisits en un local.

—No seria mala idea. Però que és el que vostè vol? —En 
George estava completament desorientat.

—La meva intenció és  proposar-li  un negoci.  He parlat 
amb dues persones més respecte a aquest assumpte. El 
primer, en Scoty Madison, a qui deu conèixer perquè és el 
propietari  del  cafè  "Imported  China".  Si  és  així  sabrà 
també  que  fa  poc  temps  que  ha  tancat  les  portes  per 
dèficit econòmic.

—Té raó.  Havia freqüentat aquell  cafè.  I  sí,  conec a en 
Madison.

—Doncs bé. Només em vaig assabentar que havia tancat 
les portes, em vaig anar directament a parlar amb ell —
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vaig fer un petit descans—. Li vaig proposar de reobrir el 
cafè, si aconseguia els diners suficients. A ell li va semblar 
bé  i  em vaig  començar  a  moure  —una altra  estona en 
blanc. Esperava alguna pregunta però no en va fer cap—. 
Primer, vaig estudiar els diners amb que comptava i vaig 
veure  que  no  en  eren  suficients.  Però,  això  ja  m'ho 
pensava. No vaig tardar a trucar a un possible soci que 
des del primer moment tenia al cap. Aquest era en John 
Samer. Vaig parlar amb ell i, al començament, semblava 
molt  interessat  en  l'assumpte.  Aquest  matí  he  estat 
esperant la seva trucada i la seva resposta encara no és 
definitiva.  Té  un negoci  entre  mans que espera  que es 
resolgui aviat. Finalment està vostè.

—Sembla  ser  que  realment  ho  ha  estudiat  eficaçment. 
Amb la fama que el precedeix no crec que hi haguessin 
problemes amb el negoci. La veritat és que una inversió 
no m'aniria  malament.  Fa  temps que no  em moc amb 
coses noves i ja comença a ser hora —em va sorprendre. 
Però, la veritat és que era el que jo necessitava.

—Creu que  tardaria  molt  a  donar-me una resposta?  —
estava molt emocionat.

—Li'n donaré ara mateix. Invertiré exactament la mateixa 
quantitat  que  vostè.  Quan  passi  a  recollir  el  que  m'ha 
encarregat  li  donaré  el  xec amb els  diners acordats.  Li 
sembla bé?

—És clar que sí. És el que volia.

—Podré exposar els meus productes i  aconseguir  molta 
propaganda  d'aquesta  manera.  Em  sembla  un  bon 
assumpte.

—Esperem que així sigui. Passaré aviat per casa seva.
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—Molt bé. Fins llavors.

Només en un matí m'havien donat dues respostes sobre 
un mateix  assumpte.  Estava ja  més tranquil.  Una cosa 
estava clara, si  comptava amb els diners del Duc, John 
invertiria.  De  totes  maneres  tenia  que  esperar  la  seva 
trucada. Seria llavors quan li contaria l'entrada d'aquest 
nou soci. La veritat és que quan he trucat al Duc no tenia 
gens clar que em diria, només tenia la il·lusió que com a 
mínim  s'ho  pensés.  En  George  és  una  persona  que  té 
molts  diners.  Emperò,  no és d'aquell  tipus que sempre 
exhibeix  la  seva  riquesa,  sinó  que  més  aviat  tot  el 
contrari. Porta les seves vinyes d'una manera tradicional, 
sense  grans  luxes.  Els  seus  contactes  socials  són 
evidentment del  seu estil.  Un home de parlar  tranquil, 
sense aires de grans empreses. Honrat i molt pacífic. La 
veritat és que no m'estranya gens que la jove Catherine 
Lomas  s'enamorés  d'ell.  Ara  que,  per  l'atractiu  d'ella 
podia haver buscat un jove ric. Jo no estava molt segur 
que ella fos molt feliç. Estar una estona amb el Duc podia 
agradar-li, però tot el dia. Les coses estaven força clares. 
Ella  es  passa  la  major  part  del  temps  a  la  ciutat  de 
compres o va amb les seves amigues. I fins i tot se'n va 
sola de viatge durant setmanes i mesos. El seu marit no 
pot  fer  grans  desplaçaments  i  és  per  això  que  no 
l'acompanya.  Així que li  permet aquestes excentricitats. 
Les males llengües no parlen molt bé d'aquestes sortides. 
Comenten que el matrimoni no funciona molt  bé i  que 
tard o aviat es separaran. Només s'escolten rumors sobre 
suposats amants. Fins i tot algun dia parlaran de mi. Tinc 
una relació força bona amb la Catherine i més d'un cop la 
he  acompanyada  fora  de  la  ciutat  per  assumptes  de 
interès mutu. Però, com que no sóc de l'alta societat, no 
parlen de mi i això ja m'està bé.
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S'apropava l'hora de tornar a casa. Vaig decidir trucar a 
Susan i dir-li que no hi aniria. Ho vaig fer, li vaig dir que 
tenia feina i que estava esperant una trucada d'en John 
Samer. També li vaig explicar tot el que m'havia succeït 
durant el matí.  Em felicità per la sort que havia tingut 
amb el Duc i em desitjà sort amb en Samer. Vaig penjar el 
telèfon i vaig sortir del meu despatx. Em vaig apropar a la 
cuina  i  els  vaig  demanar  que  em  preparessin  uns 
entrepans  perquè  em  quedava  a  menjar,  cosa  que  no 
tardaren massa a fer. Estic molt orgullós dels entrepans 
que se serveixen al meu cafè. Tots els dies s'acaben. Un 
cop amb ells  a les  mans,  vaig  tornar cap a l'oficina on 
esperaria la trucada. Em vaig quedar,  però una estona, 
contemplant  el  meu  negoci  d'una  manera  nostàlgica. 
L'estil  del  meu cafè  recordava  el  d'una  església.  No  és 
molt gran, però ho és suficient per resultar rentable com 
una bona empresa. Molts curiosos es paren a contemplar-
lo. Em recordo que quan el vaig veure per primera vegada 
ja ho vaig decidir, havia de ser un cafè. El meu cafè. La 
cosa no va ser tan fàcil com sembla. Vaig haver d'invertir 
molts diners per adequar el local. En un primer moment, 
fou  una  empresa  molt  arriscada.  Una  cosa  semblant  a 
l'actual assumpte que m'ocupa. Però aquells temps eren 
diferents  als  actuals.  No  hi  havia  tants  problemes 
econòmics.  Ens  trobàvem  en  plena  expansió,  això  va 
afavorir l'èxit que va tenir en els seus primers moments i 
que ha mantingut. Així he aconseguit una clientela fixa i 
una bona fama. Mentre pensava això, va anar passant el 
temps i ja havíem entrat a la tarda. Al meu cap només hi 
donava  voltes  la  trucada  que  devia  rebre  d'en  John 
Samer. Em moria de ganes de donar-li la bona notícia del 
Duc Lomas i vaig decidir trucar-lo jo. Esperava que aquell 
assumpte  de  què  depenia  ja  s'hagués  solucionat.  Vaig 
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haver de buscar un altre cop el seu telèfon, però aquest 
cop fou molt més ràpid i, en tenir-lo, vaig fer la trucada 
pertinent.

—Hola. Bon dia! Què hi ha el senyor Samer.

—Si pot esperar un moment. Ara mateix l'hi passo.

—Sí. digueu-me? El senyor Samer al telèfon.

—Sento molestar-lo en aquests moments de la tarda, però 
tenia  que  donar-li  una  excel·lent  notícia  respecte  al 
negoci que tractem. Es recorda que aquest matí m'havia 
dit que busqués un nou soci. Doncs vaig estar pensant i 
vaig  trucar  a  un  possible  inversor.  Aquest  fou  el  Duc 
Lomas. Li vaig exposar l'assumpte amb tot luxe de detalls 
i  em  sorprengué  ràpidament.  Em  digué  que  estava 
d'acord d'invertir la mateixa quantitat que jo. I després 
se'm va acudir que potser vostè podria fer front a aquesta 
quantitat que resta —vaig parar molt de compte dient-li 
les coses a poc a poc.

—M'ha  sorprès.  Tardarà  molt  el  Duc  a  facilitar-li  els 
diners?

—Doncs no. Quan vagi a buscar el que li he encarregat.

—Te raó. La suma que queda és al meu abast. També tinc 
jo  que donar-li  una bona notícia.  Aquell  assumpte que 
estava  esperant  s'ha  solucionat  positivament  i  disposo 
d'una bona quantitat de diners.

—Llavors, ens posem a redactar el contracte?

—Així  és.  Disposi  el  contracte  amb els  seus  advocats  i 
quan el tingui ens reunirem per estudiar-lo i firmar-lo. Li 
sembla bé.
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—Sí.  Em  sembla  magnífic.  Doncs  quedem  que  ja  li 
trucaré?

—Espero la seva trucada.

El  dos  penjàrem.  Estava  eufòric.  Per  fi  ho  havia 
aconseguit. Semblava un fet impossible, però ja era real. 
Havia de trucar immediatament a en Scoty.  Que era el 
que estava menys informat de tots. Vaig haver de buscar 
el seu telèfon per no variar. Un cop el vaig tenir, em vaig 
disposar a trucar-li. Crec que li donaré una gran il·lusió. 
Feia dies que no li trucava i segur que ho estava esperant. 
EL telèfon donà línia.

—Hola. Bona tarda! Què hi ha en Scoty Madison? —Sí. 
Parla vostè amb ell. De part de qui? —Sóc en Dan Smith. 
Suposo que estaves esperant que et truqués fa uns dies —
esperava una resposta afirmativa.

—Em tenies una mica intrigat —un moment de silenci—. 
Digues—me què has aconseguit fins ara.

—Bé. T'ho contaré tot. Primer vaig trucara en John Samer 
per comentar-li l'assumpte. Li va semblar bé. Llavors vam 
quedar per sopar. Li vaig exposar el negoci d'una manera 
eficient. Durant el sopar semblava bastant disposat. Però 
de totes maneres tenia que revisar els seus assumptes per 
saber  el  capital  de  què  disposava.  Em  digué  que  em 
trucaria al dia següent i així ho va fer. Aquest cop succeí 
més aviat el contrari. Em contà que tot el negoci depenia 
d'un tracte que estava a punt de tancar aquell mateix dia. 
M'aconsellà que busqués un nou soci i m'ho vaig pensar 
—vaig fer un petit descans per recuperar la parla—. Vaig 
trucar  al  Duc  Lomas,  amb  el  que  tinc  molt  bones 
relacions,  i  li  vaig  comentar  l'assumpte.  A  aquest  li  va 
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semblar una bona idea, també, i em sorprengué. M'oferí 
la mateixa quantitat que jo anés a invertir. Després vaig 
tornar a trucar a en Samer per donar-li les bones noves. 
Aquestes li  sorprengueren. Però encara hem tingut més 
sort, el tracte que estava esperant en John també s'havia 
clos bé i, finalment, ha acceptat la nostra empresa. Hem 
quedat que els  meus advocats redactaran el  contracte i 
quedarem per revisar-lo i firmar-lo.

—Em  sembla  d'allò  més  bé.  No  m'estranya  que  hagis 
tardat  a  trucar-me.  Valia  la  pena  esperar  per  aquestes 
notícies.

—Ni que ho diguis.  Aquest  matí  semblava impossible  i 
aquesta tarda és una realitat —el meu parlar era eufòric.

—Vas especificar bé les condicions del  cafè —s'aclarí  la 
gola—. Que el dividiràs en dues parts. Una com a cafè i 
l'altre com a bar musical.

—A en John Samer sí. També, perquè he parlat molt més 
amb ell.  En canvi,  al  Duc només li  he dit allò del cafè. 
Amb les presses se m'ha oblidat contar-li els detalls. La 
veritat és que ell confia cegament en mi.

—La qüestió és que ha acceptat?

—Així  és.  Llavors,  et  trucaré  quan  estigui  acabat  el 
contracte. Et sembla bé.

—Molt  bé.  Estic  d'acord.  Espero  que  acabin  aviat  de 
redactar el contracte.

—Jo també. Fins llavors.

D'una  vegada  per  totes  vaig  penjar  el  telèfon.  Ja 
començava a semblar una extremitat més del  meu cos. 
Les trucades havien resultat fructíferes. Semblava que tot 
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anés  vent  en  popa.  Tenia  que  donar  la  bona  noticia  a 
Susan.  Un  altre  cop,  vaig  despenjar  el  telèfon  i  vaig 
trucar. Ja pensava que era un secretari a les ordres del 
cap: "Truca'm a Mathison, perquè necessito el material. 
Després,  al  centre  Sousa,  per  veure  com  va  aquell 
assumpte i no et descuidis de trucar a la meva dona per 
dir-li que no aniré a dinar". Afortunadament, la situació 
era diferent. Aquí, jo era el cap, encara que les trucades 
les fes jo mateix. De nou vaig agafar el condemnat aparell 
i vaig trucar a casa. Respongué Susan al moment i li vaig 
contar el que havia succeït durant la tarda. Es sorprengué 
dels  canvis  que  havien  hagut  i  s'alegrà  pels  resultats. 
Només faltava el contracte entre la actual situació i el nou 
negoci.  Era  com  si  estigués  a  l'abast  dels  meus  dits. 
Estava  ansiós.  Semblava  un  col·legial  quan  és  escollit 
delegat de curs. L'únic que em faltava era un discurs de 
agraïment.

Li  vaig  dir  a  en  Joseph  que  me  n'anava  a  veure  els 
advocats  i  vaig  deixar  el  cafè  a  les  seves  mans.  Era  el 
cambrer en qui més confiança tenia. Havíem començat el 
negoci junts. En sabia tant com jo. Però l'amo era jo i ell 
el cap dels cambrers. Jo crec que estava content amb el 
treball. Sempre posa bona cara i, més d'una vegada, hem 
quedat amb la seva família per a dinar. Hem anat més 
d'un cop al camp a fer una costellada. La nostra relació és 
més que la d'uns companys de treball. Fa ja massa anys 
que  ens  coneixem  i  la  confiança  mata.  Fins  ara  mai 
m'havia  decepcionat.  Com  tothom,  alguns  cops  ens 
havíem  discutit,  però  no  passaven  de  ser  simples 
discussions. En definitiva, serà l'home encarregat del cafè 
quan  tingui  al  meu  poder  l'Imported  China.  De  totes 
maneres,  això encara no li  ho  havia  comunicat.  Estava 
esperant que fos una sorpresa. Ell sempre ha estat al meu 
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costat  animant-me  en  aquesta  empresa.  Una  ajuda 
indispensable que de vegades només pot arribar de part 
dels amics. Susan, per aquestes coses, és diferent.

Vaig sortir del cafè i vaig agafar el cotxe. El despatx dels 
advocats estava bastant lluny, a l'altre costat de la ciutat. 
La veritat és que havia molts altres advocats que vivien 
més a prop però, aquests, me'ls havien recomanat i, fins 
ara  mai  m'havien  decepcionat.  El  seu  treball  és  bo. 
S'esmercen molt a aconseguir els millors resultats i no els 
importa  perdre  el  temps  en  els  assumptes  que  porten. 
Encara que, aquests luxes els paguis, i prou cars. Un cop a 
la carretera vaig poder comprovar que avui la circulació 
era  força  densa.  Hi  havia  guàrdies  controlant  els 
creuaments  principals  i,  com  sempre,  en  lloc  d'ajudar 
semblava  que  creessin  un  caos  pitjor.  Finalment,  vaig 
arribar  a  l'edifici  on  es  troba  el  despatx  dels  advocats. 
Vaig  trucar  per  l'intèrfon.  Va  contestar  l'amable 
secretària. Aquesta em va avisar que hauria d'esperar una 
estona a la saleta perquè els advocats estaven reunits amb 
un client. Li vaig respondre que no tenia cap problema, 
que ja esperaria. Vaig passar el temps llegint una revista 
de  bicicletes  "Only  Bike".  L'estiu  passat  me  n'havia 
comprat  una.  No  me la  vaig  comprar  molt  bona,  però 
estava  força  bé.  En  entrar  a  la  tenda  d'esports,  vaig 
començar a mirar aquelles que portaven el canvi Shimano 
més senzill. Però, en aquestes, per canviar de marxa has 
de prémer una palanqueta situada al  manillar  i  has  de 
tenir cura de posar-la al seu lloc si no vols fer malbé el 
canvi.  Després,  en  vaig  veure  una  de  què  em  vaig 
enamorar.  El  canvi  que  portava  era  més  bo.  Sota  les 
manetes  dels  frens  hi  havia,  a  cada  costat,  dues 
palanquetes,  una  de  color  gris  i  l'altre  de  color  negre. 
Aquestes palanques només prémer-les canvien el pinyó o 
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el plat, perfectament, i tu no t'has de preocupar de res. El 
canvi  s'anomena  Shimano  100GS.  No  és  res  de  l'altre 
món però ja està prou bé. A més a més, la bicicleta estava 
d'oferta. Encara que, per això, el quadre és d'un aliatge 
amb  alumini,  però  els  acabats  són  prou  bons.  L'única 
cosa negativa és que, amb el temps, les coses han millorat 
i  ara  veus  a  les  revistes  d'aquest  caire  veritables 
meravelles de la tecnologia. Llàstima de no haver esperat, 
però  ja  no  me'n  compraria  una  altra.  Després  d'una 
espera  considerable,  per  fi,  la  secretària  em  digué  que 
m'atendrien. Tony&Sony els advocats més preuats de la 
ciutat. Eren bastant joves, però havien tingut molt d'èxit, 
passant per davant de molts despatxos de gran fama. Vaig 
obrir les portes de fusta que portaven al despatx i els vaig 
veure asseguts a tots dos en dues cadires molt còmodes 
d'oficina. Em van saludar cordialment i en preguntaren a 
què era deguda la meva visita. Llavors els vaig exposar el 
tema.

—Venia per confirmar allò de què els vaig parlar. Tan sols 
s'ha de modificar una cosa en el contracte. A última hora 
s'ha incorporat un nou soci. En total en serem quatre. Si 
es recorden dels noms els poden apuntar, sis plau —no 
volia ésser groller, però volia anar per feina.

—Sí. Digui'ns els quatre noms? —digué en Sony.

—Bé. El primer que hauria de figurar és l'actual propietari 
del cafè. En Scoty Madison. Després podria estar en John 
Samer  i  el  Duc  George  Lomas.  Això  de  Duc  poden 
suprimir-ho. I, finalment, el meu nom, Dan Smith —una 
manera d'ésser cortès amb els altres socis.

—Està bé —es treia un bolígraf decorat amb plata de la 
butxaca de la camisa—. Després, ha fet una relació de les 
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quantitats o bens invertits per cada persona? —preguntà 
en Tony.

—Sí. Aquí té una relació minuciosa de tot això. He inclòs 
les dades necessàries: domicili, carnet d'identitat i NIF de 
les nostres empreses a fi que sols falti la firma, el dia de la 
reunió.

—No es preocupi  —s'intentava treure  amb un mocador 
humit la tinta que li havia deixat el bolígraf—. Donarem 
prioritat  al  seu  assumpte.  D'avui  al  proper  dilluns 
tindrem el contracte legalment constituït. Fins llavors.

—Molt bé. Així el dilluns que ve. Fins llavors.

L'espera anava a ser eterna. Però vaig haver d'acceptar-la. 
Vaig tornar al cafè i vaig ser fins a les deu. Després me'n 
vaig  anar  a  casa.  Ja  tenia  ganes  de  parlar  amb Susan. 
Necessitava  descarregar  amb algú tot  allò  que rondava 
pel meu cap.

Van  passar  els  dies  normalment.  Susan  havia  tornat  a 
treballar  i  jo  estava  al  cafè.  Era  dilluns  i  esperava  la 
trucada dels meus advocats. Cap a les onze del matí, vaig 
rebre aquesta trucada,  amb la qual  em demanaren que 
m'apropés  al  seu  despatx.  Cosa  que  vaig  fer 
immediatament. Un cop allí, la secretària em va dir que 
passés directament a parlar amb els advocats. Les seves 
primeres paraules foren "l'estàvem esperant". Com si em 
trobés en una pel·lícula. Em van donar una carpeta on hi 
havia el contracte. Me'l vaig llegir de punta a punta i em 
semblà insuperable. Tots els punts hi eren contemplats. 
No se'm va passar pel cap que els meus socis s'oposessin a 
ell. Encara que podia haver petites discrepàncies en certs 
aspectes. La veritat és que era gent que no solia plantejar 
excessius problemes. A més a més confiaven en la meva 
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enteresa  i  professionalitat.  Ja  que  sabien  que  tenia 
l'experiència d'un cafè que funcionava bé. Scoty era per 
qui temia més. Després del seu fracàs, podria tenir alguna 
opinió  discrepant.  Amb  ell  comptava  la  nostra  vella 
amistat. A través d'ella esperava que pogués convèncer-lo 
que no hi havia errors en el contracte.

Un cop  el  contracte  arribà  a  les  meves  mans,  em vaig 
dedicar a trucar a la resta de socis. Per determinar el dia, 
vam necessitar una mica de temps, ja que ens teníem que 
reunir tots els socis i els advocats respectius. Finalment, 
van aconseguir posar una data per a la reunió. El dilluns 
següent. Fou una decisió una mica treballosa però eficaç. 
Els hi vaig enviar, a tots, per fax, una còpia del contracte 
perquè se'l llegissin. Aquesta és una manera de fer que les 
coses vagin Ben ràpid.

Durant els dies que van seguir les coses semblaven perdre 
importància.  El  treball  no  m'omplia  les  hores.  El  meu 
pensament estava fixat en el nou negoci. Per el meu cap 
només feien que passar noves idees. Només, en uns dies, 
vaig imaginar unes cent maneres de decorar el cafè. Amb 
tot,  Susan  intentava  distreure'm  amb  tot  tipus 
d'estratègies,  però  per  no  estar,  no  estava  ni  per  fer 
l'amor. Era una cosa exagerada, ja ho sé. Però desitjava 
tant que l'assumpte anés endavant que no podia concebre 
el contrari.

Va  arribar  el  dia  culminant.  Dilluns.  La  reunió  va 
començar a les deu en punt del matí. Vam decidir fer-la al 
local objecte de litigi. Al cafè Imported China. Sempre ens 
podríem orientar millor sobre l'assumpte. Algunes idees 
podrien  quedar  més  ben  fixades:  com  l'espai  de  què 
disposaria cada part del negoci o la ubicació de tots els 
estris  necessaris  per  al  cafè.  Tots  van  arribar  a  l'hora 
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prevista amb els advocats respectius. Vam voler que fos 
una cosa una mica informal.  Vam pujar al  despatx per 
poder  parlar  millor.  Allí  hi  havia  lloc  per  a  tothom. 
Cadascú  portava  una carpeta  amb el  seu  exemplar  del 
contracte i algunes notes per discutir possibles canvis. Els 
meus  advocats  Foren  els  qui,  un  cop  organitzats  tots, 
començaren a parlar. Llegiren el contracte sense cap tipus 
d'interrupció.  Un  cop  van  acabar  no  van  haver  quasi 
discrepàncies excepte en punts molt concrets que foren 
debatuts.  Tot  va  transcórrer  de  manera  molt  correcta. 
D'aquesta manera, vam acabar per decidir tots els detalls. 
Els  meus  advocats  acordaren  redactar  el  contracte,  de 
nou, amb els petits canvis i van quedar, novament per un 
altre dia. Però, aquest cop, només quedaríem per firmar. 
La nova cita tingué lloc uns dies més tard i, després de 
firmar tots,  ho vam celebrar amb cava.  Ara només feia 
falta contractar  les  empreses que portarien a  terme les 
reformes.  De  totes  maneres  això  era  una  cosa  bastant 
trivial i no ens costaria gaire de fer.

Les obres començaren quasi  un mes més tard.  Després 
d'haver  realitzat  correctament  tots  els  tràmits 
burocràtics. Jo i en Scoty ens passàvem el dia observant 
els avanços de les obres. El primer que van finalitzar, fou 
la  pared  que  dividia  les  dues  parts  del  negoci.  Vam 
demanar  per  aquesta  construcció  uns  materials  que 
insonoritzessin  les  dues  sales.  La  nostra  intenció  era 
poder passar d'un costat a l'altre sense escoltar res de la 
zona  que  deixéssim.  El  cafè  es  va  veure  notablement 
reduït. Tot i això, tenia poc més o menys els mateix espai 
disponible que el meu cafè Smith's. Una de les coses que 
no  eren  previstes  de  canviar  era  el  despatx.  Aquest  ja 
estava prou ben emplaçat. La barra, en canvi, sí va ésser 
canviada. Es col·locà de costat a costat de la nova paret. 
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Les taules,  a l'igual  que les  cadires,  foren encarregades 
d'un disseny exclusiu. Totes Lluirien el distintiu creat pel 
cafè. Tots els detalls es van cuidar al màxim. Entre tots 
els socis van decidir de canviar el nom del cafè. Potser ens 
portaria sort. El nom va sortir de tots quatre i, el resultat, 
fou "CAFÈ SHEN".

* * *

Obrírem les portes del "CAFÈ SHEN". Decidírem que la 
inauguració  havia  de  ser  quelcom  especial.  Ho  vàrem 
parlar  entre  tots,  perquè  estàvem  d'acord  en  que 
l'esdeveniment  havia  d'estar  a  l'alçada  dels  locals  més 
destacats del moment. Aquest era un fet molt important 
per a nosaltres donat que del seu èxit depenia en bona 
part el futur del nostre local. Una bona crítica als diaris a 
l'endemà de la inauguració seria un signe inequívoc de 
que les coses anirien bé. Vam barallar la possibilitat de 
convidar algun personatge conegut. Però l'Scoty ens ho va 
desaconsellar per l'elevat cost  que això podia suposar i 
l'escassa  repercussió  que  aportaria  al  nostre  negoci. 
Després  de  discutir-ho  es  va  decidir  que  l'encarregat 
d'organitzar la festa seria jo. Em vaig dedicar per complet 
als preparatius de la festa que volíem preparar. Allí em 
trobava tot capficat amb un bolígraf a la mà i un bloc de 
notes. Potser m'havia obsessionat en aquesta festa. Però 
que  hi  farem  cadascú  te  les  seves  diversions  i  per  les 
festes m’agrada lluir-me. Varen passar uns dies. Després 
de  fer  tot  un  seguit  de  trucades  i  havent  buscat 
informació, semblava que les coses ja estaven en el seu 
punt final.  Vaig decidir  comentar-lis  als  meus socis  tot 

102



allò,  que  tenia  ja  entre  mans,  abans  de  tancar  les 
comandes necessàries per dur a terme la festa. Els hi va 
semblar  bé.  Així  doncs,  vaig  començar  a  organitzar-ho 
tot.  Finalment  arribaren  els  cartells  que  anunciaven  la 
festa  d'inauguració.  A  partir  d'aquest  moment  tots  els 
clients només feien que preguntar sobre els detalls de la 
festa.  El  boca  orella,  va  portar  als  periodistes  d'alguns 
diaris a concertar una petita entrevista per parlar sobre el 
tema  en  qüestió.  Així  que  a  través  dels  mitjans  de 
comunicació  vam  aconseguir  una  propaganda 
inesperada, però agraïda. Arribat el dia de la inauguració, 
van  començar  a  desaparèixer  els  nervis  acumulats  a 
mesura  que  veiem  que  tot  transcorria  com  havíem 
previst. Haig de dir que tot va anar com una seda. Aquella 
nit la Susan em va confessar que abans d'aquest dia no 
tenia gens clar que el nou negoci anés a funcionar. Però 
que a partir d'ara m'ajudaria en tot el que calgués per tal 
de que tot anés bé. Jo li vaig dir que li agafava la paraula, 
i que després no es fes enrere.

Feia  dies  que  amb  l'enrenou  del  Cafè  Shen  no  havia 
passat pel que encara continua essent el meu negoci, el 
Cafè Smith's. Havia deixat al seu càrrec a en Joseph, com 
ja havia comentat amb anterioritat. Ell és sens cap dubte 
el  cambrer  més  veterà  del  cafè  i  la  meva  mà  dreta  a 
Smith's. Per portar a terme tot el necessari per tal què el 
meu cafè continues sent el  mateix  de sempre no podia 
comptar amb ninguna altra persona. Em preocupava en 
especial que els clients estiguessin molestos pel fet de que 
jo  no  hi  fos  pressent  al  cafè,  cada  dia,  com sempre  hi 
havia estat.  No vaig trigar gaire en arribar i vaig poder 
aparcar  amb  facilitat.  Esperava  que  tot  continues  com 
sempre. Que hi hagués la mateixa gent, a la mateixa taula 
i amb la mateixa beguda. Que es seguis mantenint aquell 
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ambient  tan  acollidor  i  agradable.  Sensació  que  potser 
donava la rutina. Aquella sensació de neguit recorria el 
meu estomac  mentre  m'apropava  a  la  porta  d'entrada. 
Però  un  cop  la  vaig  traspassar  tot  va  tornar  a  la 
normalitat com si mai hagués deixat d'anar-hi ni un sol 
dia. Alguns dels clients veterans em van saludar. Els més 
íntims es van apropar i em van comentar que ja sabien de 
l'èxit del Cafè Shen. Jo els vaig correspondre a tots. Vaig 
parlar  una  mica  de  com  havien  anat  les  coses  i  dels 
projectes de futur que teníem en ment. Mentre romania 
parlant  amb algun  dels  clients,  es  va  apropar  a  mi  en 
Joseph. De fet ell era a qui venia a veure principalment 
per tal què em possés al dia de com havia anat tot. Vaig 
acomiadar-me dels meus contertulians del moment. Els 
hi  vaig  dir  que  havia  de  parlar  amb  en  Joseph 
d'assumptes  del  cafè  i  ho  van entendre.  Així  doncs  els 
vaig deixar per anar al despatx on estaríem més tranquils 
i ningú no ens destorbaria.

—Bon  dia!  —va  dir  en  Joseph  amb  una  cara  de  certa 
preocupació— Jefe hem de parlar d'algunes coses que tinc 
anotades.

—Bon dia!  —Volia  calmar  la  situació  i  que  no  fos  una 
conversa tibada—No et preocupis Joseph. Ara que ja he 
solucionat  els  primers  dies  al  cafè  Shen  estaré  per  les 
teves preguntes i dubtes.

—Hi ha una serie de temes que sense ajuda no els acabo 
d'entendre.

—A partir d'avui, ens hi posarem. T'explicaré tot allò que 
no entenguis fins que ho puguis fer tot sol.

—D'acord.  Això  és  el  que  esperava  sentir.  M'alegro  de 
tornar-te a veure per a qui una altra vegada.
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—Jo també Joseph. Espero no deixar-te sol massa sovint.

Vam continuar parlant una bona estona. Em va ensenyar 
una serie de factures que s'havien de pagar. Vaig signar 
uns talons per pagar als proveïdors. I em va entregar unes 
cartes  dirigides  a  mi,  que  em  vaig  mirar  de  seguida. 
D'aquesta  manera  jo  vaig  sentir-me  més  tranquil  i  en 
Joseph  també.  Havia  complert  per  avui.  Vaig  decidir 
tornar  al  cafè  Shen,  no  sense  acomiadar-me  de  la 
clientela habitual d'Smith's.

Uns  dies  més  tard,  al  Bar  musical  St.  George,  per  la 
matinada.  S'havien  acabat  les  actuacions  musicals  i  la 
Lilac, La cambrera del Bar, es disposava a fer neteja del 
local. El personal del local s'havia reduït després dels dos 
assassinats de les cantants. La clientela havia disminuït 
força i  el  propietari  del  local  havia  decidit  mantenir  el 
mínim de personal possible. Així la Lilac s'encarregava de 
la neteja del local un cop tots els clients eren fora. Ella es 
quedava sola al local i quan finalitzava la seva feina era 
qui  tancava  les  portes.  Mentre  netejava  mantenia  el 
mínim  de  llums  possibles  oberts  per  tal  d'estalviar. 
Primer va netejar el local per tal que l'endemà es trobes 
en bones condicions i les cantants poguessin actuar en un 
recinte  digne.  Després  li  tocava  el  torn  a  la  part  més 
odiosa de la seva nova tasca, netejar els lavabos. Abans de 
posar-se  a  netejar  va  tindre  la  necessitat  d'orinar.  Va 
obrir una de les portes. Es va asseure a la tassa. Es va 
baixar els pantalons i després les calcetes. Com que no hi 
havia  ningú més no es  va recordar  de  tancar  la  porta, 
doncs no hi havia perill  de que ningú la molestes. Una 
lleu brisa va entrar per la finestra del lavabos, que ella 
mateixa  havia  deixat  oberta  per  tal  què  es  ventilessin. 
Aquest aire va recórrer el seu cos mig nu i va sentir un 
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lleu pessigolleig al seu sexe. Per alguna raó es va excitar i 
no va poder evitar tocar-se. Era la primera vegada que ho 
feia al local. Estava tota sola i això l'excitava encara més. 
El seu joc hagués continuat sinó fos perquè va escoltar un 
soroll. Es va aixecar, per comprovar que estava sola. Un 
cop tot supervisat no va veure res d'estrany. Va decidir 
acabar la seva feina. Així ho va fer. Va acabar de netejar i 
després va tancar el local. Fins l'endemà no hi havia de 
tornar. Tot i així no va poder treure's del cap el soroll que 
havia  sentit  al  local.  Era  possible  que  no  estigués  sola 
aquella nit. El que tenia clar, després d'aquest ensurt, era 
que totes les nits comprovaria si realment estava sola o 
no abans de marxar-se.

Eren els començaments del cafè Shen. En Dan anava a 
primera hora cada dia per obrir el local i comprovar que 
tot  estigués  en  ordre.  Poc  a  poc,  ja  s'estava  fent  una 
clientela  habitual.  La  rutina  diària  feia  que  primer 
s'estigués una bona estona abaix amb els cambrers. Així 
anava saludant als clients que arribaven i de tant en tant 
xerrava amb algun d'ells.  Després pujava al despatx on 
romania la major part del seu temps. Allí era on rebia als 
proveïdors i sempre podia mantindre una conversa més 
tranquil·la sobre temes econòmics o de negocis. Més tard 
sempre arribava en Scoty. Baixaven al local i prenien un 
cafè.  Aprofitaven  aquests  moments  per  fer  relacions 
públiques amb els clients habituals. El tracte amb ells era 
molt correcte i les coses no podien anar millor. La Susan 
arribava a les tres del migdia, com sempre, però ara venia 
al  Shen.  Ella  estava  contenta  de  la  bona  evolució  que 
estava tenint el negoci. Ho estava tant que li va comentar 
a en Dan de deixar la feina, si tot continuava anant tant 
bé, per dedicar-se a ajudar-li a portar els seus negocis. En 
Dan li  ho va agrair.  De totes maneres no creia que fos 
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necessari,  almenys  de  moment.  Potser  més  endavant 
quan s'obrís la part dedicada a les actuacions musicals. 
No volia que es fes masses il·lusions. Li va dir que arribat 
el moment seria ell mateix qui li ho faria saber. Ella es va 
quedar  tranquil·la  i  va  assentir  amb  el  cap.  Les  coses 
anaven bé. Això es notava en el comportament d'en Dan i 
els  coneguts  de  seguida  li  ho  deien.  En  Dan  no  podia 
parar de parlar dels plans de futur. Els hi deia que tot li 
semblava un somni fet realitat i que feia un temps enrere 
ni s'ho hagués imaginat.

Al Bar musical St. George, per la matinada, un altre cop 
amb la Lilac.  Després de l'ensurt de l'altre dia, la  Lilac 
aniria amb més cura alhora de fer qualsevol cosa fora de 
les seves tasques. Sabia que abans de tancar el local ho 
hauria de revisar tot per assegurar-se de que no hi havia 
ningú  altre.  De  moment  no  li  havia  comentat  a  cap 
company  el  fet  de  que  havia  sentit  sorolls  sospitosos 
l'altre nit.  Potser d'aquesta manera,  qui  fos que hi era, 
tornaria  a  cometre  algun  error  que  permetria  que  el 
descobrís. Pensava que algun dels nois s'havia amagat per 
poder  veure  com es canviava a  la  taquilla.  De ser  així, 
s'hauria emportat una bona sorpresa en trobar-la nua i 
tocant-se. Potser per aquesta raó hauria topat amb alguna 
de  les  capses  de  begudes  apilades  i  s'hauria  sentit  el 
soroll. Aquesta era la teoria que més s'estimava la Lilac. 
Els nois fan qualsevol cosa per poder veure a una noia 
mentre  es  canvia.  Qui  sap  potser  te  un  enamorat  a  la 
feina, tímid, que no sap com dir-li que li agrada. Després 
de fer les seves divagacions, va decidir que ja era hora de 
posar-se a fer la seva feina. Va agafar els estris de neteja i 
va  començar  a  netejar  el  local.  De  fons  va  deixar  que 
s'escoltés música però amb un volum més aviat baix. No 
fos cas que vingues algú a queixar-se. Mentre treballava, 
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amb la música de fons, es va començar a tranquil·litzar. 
Per moments es va oblidar de tot. Era el millor que podia 
fer perquè seguir pensant en el mateix hagués estat un 
problema. Quan li va tocar el torn als lavabos, va tornar a 
recordar.  Però  es  va  limitar  a  fer  la  neteja.  Un  cop 
finalitzada la seva feina, va desar els estris de neteja al 
seu lloc. Es va apropar a l'equip de música i el va apagar. 
El silenci es va fer present a tot el local. La Lilac però es 
va oblidar d'assegurar-se que no hi hagués ningú al local 
abans  d'anar-se  a  canviar  de  roba.  Quan  era  a  les 
taquilles, es va començar a treure la roba. La possibilitat 
que algú l'estigués observant li excitava. Però, ella es va 
vestir i va tornar a casa. Seguia sense estar segura de que 
hagués estat sola tot el temps. De totes maneres avui no 
havia sentit ningun soroll. Va tancar el local i se'n va anar 
a casa.

A primera hora del matí en Dan ja havia arribat al Cafè 
Shen. Li esperaven els cambrers i alguns clients. Llavors 
va  obrir  les  portes  del  local.  Mentre  els  cambrers  es 
dirigien a la barra per posar-ho tot en marxa, els clients 
anaven buscant la taula on asseure's. Tots excepte alguns 
que s'havien quedat a la porta parlant amb en Dan. Tot 
estava disposat per passar un nou dia. Quan va arribar en 
Scoty,  tots  dos van pujar al  despatx.  Calia  preparar un 
dossier amb el qual explicar com estava anant el negoci a 
en George i en John. Els dos socis no havien estat gaire 
presents  al  negoci  des  de  la  seva  inauguració.  Però 
s'havien que les coses estaven anant bé. En Dan ja havia 
fet  uns quants números durant aquests  dies i  els hi va 
estar  comentant  a  en Scoty.  Tots  dos  s'emblaven força 
ofenosos dels resultats obtinguts en tan poc de temps. Va 
anar  passant  el  temps  mentre  ells  dos  parlaven  i 
comentaven sobre diferents assumptes relacionats amb el 
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negoci.  Poc  abans  del  migdia  van  arribar  sense  gaire 
diferencia  de temps els  altres dos socis  als  qui  estaven 
esperant. La reunió no s'havia d'allargar massa. En Dan i 
en Scoty els hi van presentar el dossier confeccionat. Es 
van debatre els temes que s'havien apuntat. Vist que tots 
estaven d'acord, van decidir finalitzar la reunió. Això si, 
avui era el dia d'anar a menjar tots quatre junts. El dinar 
va estar molt bé. No vam parlar de negocis per primera 
vegada en molt de temps. A la tarda en Dan va tornar a 
casa no massa tard. Allí esperava veure la Susan i acabar 
de passar el dia amb la seva estimada.

Aquella nit,  al  Bar musical St.  George, la Lilac ja havia 
acabat el seu torn de cambrera i va anar a les taquilles. 
Les  altres  noies  s'estaven  canviant  i  es  disposaven  a 
marxar-se cap a casa. La Lilac va parlar amb elles i es va 
acomiadar fins l'endemà. Quan ja era tota sola va obrir la 
seva taquilla. La sorpresa que se'n va endur en veure que 
dins hi havia un paquet amb una nota. Ella va pensar que 
seria del seu admirador secret. Potser algun regal i  una 
nota d'admiració.  Però en llegir  la nota la seva cara va 
canviar. La nota li deia que dins al paquet hi havia una 
cinta de vídeo on estaven enregistrades escenes d'ella al 
lavabo. La Lilac va anar fent les tasques de la neteja com 
sinó hagués rebut cap nota, primer el local i després els 
lavabos. Un cop va finalitzar de netejar el lavabo, va anar 
a les taquilles. No s'havia encara qui l'estava mirant, però 
no havia sentit res ni vist a ningú. Va decidir canviar-se 
de roba. Va tancar el local i se'n va anar a casa.

* * *

109



Passat el primer any, les coses no podien anar millor. Tot 
funcionava  tan  bé  que  vam  decidir  posar  en  marxa  la 
segona  part  del  negoci.  El  bar  musical.  Les  obres  no 
tardaren a començar i, en mig any, ja el teníem muntat. 
Però  per  inaugurar-lo  ens  feia  falta  més  que  un  local. 
Necessitàvem un productor d'artistes. Vam tenir la sort 
de  poder  contractar  l'exproductora  del  bar  musical  St. 
George. Això tenia una explicació, aquest local estava a 
punt  de  tancar  les  portes.  I  era  fàcil  d'entendre-ho, 
després de l'assassinat de dues de les seves estrelles. Júlia 
Adkinson, la productora del bar musical, va fer tot el que 
va poder per intentar que no tanquessin,  però era una 
feina inútil. La seva primera feina va consistir a buscar 
una  estrella  impactant  per  l'apertura.  Nina  Susanson. 
Una de les cantants de més renom del país. Actuaria el 
primer dia, només, però ja era prou. Ens vam encarregar 
de fer els cartells i d'anunciar-ho a través dels mitjans de 
comunicació.

El dia de la inauguració vam cuidar tots els detalls  del 
local  al  màxim.  Els  invitats  van  anar  entrant  i  es  van 
col·locar  a  la  taula  que  se'ls  havia  indicat  prèviament. 
Finalment, tothom va ser al seu lloc. Els llums del local 
van  baixar  la  seva  intensitat  i  un  focus  il·luminà 
l'escenari. Va aparèixer Nina fent una actuació vocal en 
solitari  i  la  gent es  volcà en la seva actuació.  L'èxit  no 
podia  ésser  més  gran.  Les  felicitacions  no  es  van  fer 
esperar  i  els  periodistes  s'afanyaren  a  parlar  amb  els 
quatre socis i a fotografiar-nos. Tots apareixíem amb un 
somriure d'orella a orella i  la veritat es que no podíem 
tenir un altre aparença.

Després  de  la  Nina,  Julia  Adkinson,  la  productora 
d'artistes  del  nostre  Shen,  va buscar  una nova estrella. 
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Aquest cop, no tan coneguda. L'escollida fou Brigitte de 
Vito.  Una cantant  d'origen italià  que havia  començat  a 
tenir èxit. Després de les primeres setmanes d'actuacions 
al  nostre  local,  els  clients  ja  li  enviaven rams de flors. 
Però la millor notícia, fou que una productora de discs 
havia contactat amb ella per realitzar una prova.

Brigitte estava molt contenta després de la notícia que li 
havien donat. Aquella nit va acabar d'actuar més aviat del 
normal.  De  totes  maneres  el  públic  va  continuar 
aplaudint-la. El fet estrany, és que aquella nit no va voler 
quedar-se una estona més amb nosaltres, com sempre. Li 
vam  preguntar  si  li  passava  alguna  cosa,  però  ens 
respongué que no i se'n va anar. Quan estava al carrer, 
Júlia  li  va  preguntar  si  la  podia  acompanyar  a  casa. 
Brigitte li  va dir  que sí  i  se'n van anar les dues juntes. 
Ambdues vivien fora de la ciutat. El primer ensurt de la 
nit  va  venir  donat  per  un  semàfor.  Estaven  parats.  La 
llum que lluïa era la vermella. En posar-se la llum verda, 
un cotxe va sortir d'estampida de l'altre costat i van tenir 
que frenar de cop. El fet no va tenir més importància i 
continuaren tranquil·lament el seu trajecte. Van sortir de 
la  ciutat  en direcció  a  Sounset  Beach  passant  pel  Parc 
Nacional de Sandow. Uns quilòmetres més enllà el cotxe 
va punxar una roda i van tenir que parar. Aquella nit no 
hi havia apenes circulació per la carretera i la llum dels 
fanals era insuficient. Agafaren les eines. Brigitte va posar 
el gat sota el cotxe i mogué la palanca en un moviment 
circular. Un cop el cotxe va estar prou aixecat del costat 
de la roda punxada, van parar. Llavors, se'n van adonar 
que els faltava la clau de tub,  per treure els caragols,  i 
Júlia va regirar la capsa d'eines i la va treure. Brigitte va 
sentir com s'apropava a ella i,  quan va veure que era a 
prop,  va aixecar  el  cap perquè  li  donés  l'eina.  Però,  la 
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sorpresa fou quan va veure que Júlia aixecava la clau per 
damunt de la seva esquena per agafar empenta. No podia 
ser.  No li  aniria  a pegar un cop.  Llavors,  va passar  un 
cotxe per la carretera però aquest no va parar. Això ho 
aprofità  Brigitte  per  arrossegar-se  per  sota  del  cotxe  i 
aparèixer a l'altre costat. Després, s'aixecà i va córrer cap 
al  bosc.  Júlia  la  va  seguir.  Les  dues  anaven  sense 
llanternes. Només la llum de la lluna els donava una mica 
de  claror.  Brigitte  esquivava  els  arbres  que  estaven 
palplantats davant seu i les roques del terra. Però, un dels 
arbres tenia una arrel que sobresortia del terra i ella no la 
va veure. Va ensopegar i es va ferir la cama dreta. D'ella 
rajava força sang. S'aixecà i continuà. No podia parar. A 
Júlia no li costava gaire seguir-la pel soroll que feien les 
sabates de Brigitte, en xafar les branques seques del terra. 
Aquest cop, la cantant va posar la cama esquerra en un 
desnivell del terra i, en baixar l'altra cama, va ensopegar 
de nou. Va caure de boca terrosa i, en intentar aixecar-se 
de nou, no va poder. S'havia fracturat la cama dreta. Va 
continuar arrossegant-se per terra, però la por s'apoderà 
d'ella i, una mica més enllà, va quedar-se quieta. Potser si 
no  feia  soroll  no  la  trobaria.  La  seva  respiració  es  va 
accelerar a l'igual que el batec del seu cor. Els seus sentits 
s'ampliaren.  Escoltava  impassible  els  passos  de  la 
perseguidora. Les branques cruixien cada cop més prop. I 
a la fi va arribar on era ella. Brigitte va mirar als ulls de 
Júlia com preguntant per què. Però l'assassina va aixecar 
la mà amb l'eina i en baixar-la va pegar un cop al cap de 
Brigitte. Aquesta va caure de costat a terra morint a l'acte. 
La sang va començar a brollar formant un reguerol. No 
tenia cap eina per intentar amagar el cos i se'n va tornar 
cap al cotxe amb el cos a sobre. Un cop al costat del cotxe 
va posar la morta al seient del davant i va canviar la roda 
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punxada per la de recanvi. Després, tornà a posar el cotxe 
al  seu  lloc  i  l'engegà.  S'apropà  a  casa  seva.  Un  revolt 
abans  del  seu  destí,  va  utilitzar  un  truquet  que  havia 
après en una pel·lícula. Va posar la morta al costat del 
conductor  i  va  aconseguir  que  l'accelerador  continués 
premut. Llavors va deixar anar el fre de mà i el cotxe se'n 
va anar penya-segat avall. Una estona més tard se sentí 
l'explosió.  Júlia va caminar fins a casa seva com si  res 
hagués  succeït.  Aquest  cop  havia  comès  molts  errors, 
però no podia permetre que aquella cantant  de segona 
aconseguís més fama.

Uns dies més tard, la policia va detenir a Júlia Adkinson 
per l'assassinat de Brigitte de Vito. Rera aquesta detenció 
la  exproductora del  SHEN va confessar  haver  mort  les 
dues cantants del bar musical St. George, Regina Michael 
i  Jean Martineau. La noticia ens sorprengué a tots.  Els 
quatre socis ens van veure força afectats per l'assumpte. 
Teníem  un  altre  problema.  Ens  faltava  una  cantant. 
Susan s'oferí voluntària, però jo no ho vaig trobar bé. De 
totes  maneres  no  teníem  ningú  més  i  li  vam  fer  una 
prova. Sortí bé i ens aprestàrem a anunciar-la als cartells.

En arribar la nit, tots estàvem una mica neguitosos. En 
sortir  Susan  a  l'escenari,  es  va  guardar  un  minut  de 
silenci en honor de la cantant finada. Després, s'apagaren 
les  llums  i  enfocaren  Susan  que  entonà  una  de  les 
cançons que havia fet famosa a Brigitte. La nit fou un èxit 
insospitat i Susan es meravellà. Unes setmanes més tard 
s'havia  convertit  en  la  millor  estrella  del  nostre  bar 
musical. Poc temps més tard arribà un telegrama de New 
Records oferint-li una prova.

Aquella nit Susan sortí molt emocionada a l'escenari. El 
focus central la va il·luminar. Va fer una entrada sense 
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orquestra.  Quan el  guitarrista  es  va disposar a  tocar  el 
primer  compàs  l'amplificador  explosionà  i  tots  els  qui 
eren sobre l'escenari van anar per terra. De darrera les 
cortines va sortir  Júlia  Adkinson amb un ganivet  a  les 
mans dirigint-se cap a Susan. Jo vaig sortir ràpidament 
del meu lloc cap a l'escenari. Tant Júlia com jo arribàrem 
a Susan gairebé al mateix temps. Però jo vaig saltar sobre 
l'atacant. Aquesta, en caure enrere, es colpejà el cap amb 
una barra de ferro i caigué sense sentit al terra. El foc va 
prendre a l'escenari i tots saltàrem d'ell excepte Júlia que 
es va quedar atrapada per les flames. El seu cos es cremà 
sense  que  ningú  la  pogués  ajudar.  El  bar  musical  va 
prendre  ràpidament.  Els  polvoritzadors  es  veien 
impotents  i  el  foc  va  entrar  al  cafè.  En  arribar  els 
bombers, la situació era gairebé incontrolable. Nou hores 
més tard, van aconseguir apagar les últimes flames, però 
el local estava cremat en unes tres quartes parts.

Uns  dies  més  tard  ens  reunírem els  quatre  socis.  Una 
reunió on es van comentar totes les solucions factibles. 
tots  sabíem que  els  diners  de  l'asseguradora  no  serien 
suficients per cobrir els desperfectes. Tots vam coincidir a 
afirmar que el local havia tingut molt d'èxit, però ningú 
estava interessat a reconstruir-lo. Van quedar en celebrar 
un  altra  reunió  de  socis  per  finalitzar  el  contracte.  Ho 
vam fer una setmana més tard. Els diners que vam rebre 
de l'assegurança foren suficients per acabar de pagar els 
deutes que teníem i ingressar una suma prou important a 
cada compte.

Jo  vaig  continuar  la  meva  vida  treballant  a  SMITH'S. 
Susan va fer la prova a New Records i va gravar el seu 
primer disc dos mesos més tard. Ella aconseguí un gran 
èxit musical. I jo vaig continuar essent feliç al meu cafè. 

114



Sempre amb la mateixa gent, a la mateixa taula i amb la 
mateixa beguda,  però sempre tan acollidor i  agradable. 
Sensació que potser donava la rutina.

Un any més tard, vam passar per davant del somni més 
gran de la meva vida, el cafè SHEN. Allí tan sols restava 
un solar.  L'edifici  havia estat  enderrocat una mica més 
tard  de  l'incendi.  Vaig  sentir  aquella  sensació  que  el 
temps passava. Que se me n'anava de les mans. Ens fèiem 
grans i ningú podria evitar-ho.
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