
 
 
 
 UN ROCK D'ESTIU 
 
 
 
 [A la meva filla Laia i als seus amics.] 
 
 
 
 Va començar com un joc. Un joc fort, tot s'ha de dir, però al principi no era una 
altra cosa que un joc i nosaltres teníem totes les de guanyar, perquè teníem totes les 
cartes. 
 La història era senzilla: el profe d'anglès s'havia carregat la Laura al juny perquè 
ella li havia dit que l'anglès que ensenyava era una llengua encarcarada i cavernícola 
que no molava gens i no es parlava en cap ambient una mica enrotllat. Amb aquell 
anglès, li va dir un dia a mitja classe, ni tan sols no es podien llegir les revistes ni 
entendre les lletres de les cançons de moda. I el tio va i la penca. Per insolent, tu, diu. 
 Nosaltres ens havíem promès que la venjaríem deixant en ridícul aquell tifa en 
una cançó que cantaria mig país. Perquè la Laura tenia raó: aquella manera de parlar i 
d'escriure ja no es portava, ni a l'Anglaterra més refinada ni tan sols a la Cambra dels 
Lords. I va i la penca. Doncs si volia guerra estàvem disposats a tornar-li el gest. El 
podíem treure en una cançó i així tothom sabria quina mena de porqueria fastigosa ens 
ensenyaven en aquella classe. Així se'n recordaria cada vegada que engegués la ràdio 
i passaria una mica del canguelis que ara per ara sempre toca als mateixos. El nostre 
lord, tan estirat, tan antipàtic, tan superior, quedaria ridícul com un dinosauri en una 
discoteca. Quedaria enganxat per sempre més a la lletra d'una cançó que l'havia de 
deixar en pilotes davant del món com les mosques s'enganxen a les tifes de vaca. 
Havien de sortir-hi ben retratats ell i tots els qui manaven per manar, els qui feien por 
als altres i els qui feien el que els passava pels nassos perquè tenien la paella pel 
mànec. N'estàvem farts, de gent autoritària, de mòmies avorrides, de vells inútils i 
pretenciosos, de càstigs i de sermons. N'estàvem fins al capdamunt que no ens 
ensenyessin res del que es porta, del que és viu al carrer, del que mola. 
 Però això en si mateix tampoc no era tan important, només era una excusa per 
començar. 
 Perquè la veritat era que ja feia temps que anàvem donant tombs a la idea de 
muntar una banda de debò i de tenir un repertori nostre, de preparar una maqueta i fer-
la córrer... Ja en teníem prou de xerrar, passar els caps de setmana tancats 
versionejant els temes dels altres i fer el paperina. Havíem de fer un pas més o plegar 
d'una vegada. No es pot anar tota la vida amb el dodotis posat. I ja ens havia arribat 
l'hora de fer-nos grans. Estàvem carregats d'energia i de bones vibracions. 
 Nosaltres aspiràvem a arribar dalt de tot, enregistrar discos, fer concerts, no 
parar d'una ciutat a l'altra. Ja ens vèiem amb els instruments dalt d'una furgoneta i fent 
bolos sense parar mai, la vida a la carretera, la gran passada! Tots els joves de tot el 
món es tornarien bojos per lluir les nostres samarretes i cantar les nostres cançons de 
rock dur. Nosaltres diríem les coses pel seu nom i no deixaríem res per verd, no ens 
arrugaríem davant de ningú ni de res. Cantaríem allò que pensa la gent jove, faríem la 
música que fa moure de debò l'esquelet, música potent, ràpida, i ho aconseguiríem. 



 Ves si en teníem, de projectes. Ves si eren grans. 
 Però fins aquí no hi hauria res d'extraordinari. En tot cas, la biografia d'un grup 
de rock que aconsegueix d'arribar dalt de tot des de l'aula de l'institut, si hi arribàvem. 
O, almenys, que ens tiràvem de cap a la gran piscina del rock des d'un final de curs 
enervant. Res d'anormal. 
 La història, però, se'ns va complicar força i, encara que és fàcil d'explicar què 
ens va passar, no sabria dir-ho amb quatre paraules, perquè res no és mai senzill del 
tot. 



 
 
 
 
 Comencem pel principi: 
 Nosaltres quatre volíem passar un estiu de rock, volíem muntar la banda i 
donar-nos a conèixer. 
 Tot ens ajudava. Ja teníem un punt de partida amb la història del lord. El Xuc, la 
millor veu de l'insti, la millor guitarra solista, havia tornat dels USA després de l'aventura 
americana que es poden permetre els fills de papà snob amb pela llarga. El Silvi, el 
germà de la Laura, havia aprovat la selectivitat amb bona nota i abans de ficar-se a 
telecos es volia oferir unes vacances boges. Potser les darreres de la seva vida, pobre, 
potser la darrera oportunitat de canviar el baix i la fama per l'ordinador i les 
matemàtiques. La Laura només arrossegava l'anglès i pensàvem que el Xuc, que en 
devia saber un fum, d'anglès, amb aquell accent tan pintoresc que tenen els americans, 
li donaria un cop de mà entre assaig i assaig. Jo estava net. Justet, però net al 
capdavall. Les meves suors m'havia costat. Les vacances boges, més que un desig, 
eren una necessitat. 
 I per acabar-ho d'arrodonir ens havien deixat un mas a prop d'un poble, lluny de 
casa, que era tota una vacil⋅lada. 
 L'únic que no teníem eren gaires peles. Però el rock dur i les peles tampoc no 
fan gaire bona parella. 
 Pel que fa a la història del nostre grup, era curta. Posats a no tenir res, encara 
no tenia ni nom. Havia començat feia poc més d'un any a les jornades culturals de 
l'institut. Ja feia temps que ens coneixíem, però no havíem parlat mai de música fins 
que no ens vam veure els uns als altres amb els instruments a les mans. Aquell estiu 
vam anar a tots els concerts de rock de Barcelona i rodalies i vam parlar molt de 
música. Els caps de setmana havíem anat a la platja junts i a la tornada improvisàvem 
alguna cosa al magatzem de verdura dels pares del Silvi i la Laura. Ja sé que sona 
molt cutre, però alguna cosa s'hi podia fer, allà, entre caixes de tomàquets i tronxos de 
col. 
 Després el Xuc se'n va anar cap als Estats Units a repetir tercer i nosaltres vam 
anar fent cosetes, més que res per xerrar i no perdre el contacte, ens passàvem 
revistes i vídeos, escoltàvem plàstics nous, però no érem dels mateixos cursos ni 
teníem els mateixos amics. De fet encara no teníem ni tan sols els gustos ben definits. 
Ens movíem entre el heavy metal i el funky, entre el hard i el pop. Ens agradava el que 
era potent, total. Però també ens agradava la música divertida, fer broma i tot això. 
 De fet, encara no ens hi havíem posat de debò i no sabíem què ens sortiria 
quan agaféssim les eines per improvisar coses nostres, per marcar-nos un estil. 
 Estàvem més verds que un cogombre. 
 Durant el curs vaig arribar a pensar que mai no arribaríem a muntar una banda 
de debò, però jo anava fotent-li fort a la bateria pel meu compte. Fins que va tornar el 
Xuc i ens va proposar d'anar al seu mas. Va ser una passada. 
 Ves, què havíem de dir? Era el nostre gran somni: fer coses grans, llançar-nos. 
Era una oportunitat que no es tenia així com així. No la podíem deixar passar. 



 
 
 
 
 
 Quan ja ho teníem tot planejat la Laura encara no acabava de veure clara la 
idea de tirar-nos de cap a la piscina. El dia de marxar cap al mas, quan ens vam trobar 
a l'estació central carregats amb les bosses i els instruments, mentre fèiem cua per 
comprar els bitllets del tren, se'n penedia una vegada més. Era una mena de 
cagadubtes grandiosa, aquella tia, encara que fos trempada com ella sola. I sense ella 
la banda no funcionava, això ho tenia ben comprovat, com sense el Xuc, o el Silvi, o jo. 
Érem quatre i prou, ni més ni menys. Potser era per això que, sense acabar-se de 
decidir, no s'havia atrevit a dir que no venia. A l'estació, asseguda sobre la bossa i amb 
una llauna de refresc mig buida a la mà, feia cara de pena: 
 -Si els vells saben que no hi haurà ningú de gran al mas, em pot caure el pèl, 
col⋅legues. 
 -Tia, que ton germà et vigila. No en tenen prou a casa teva? Mira que ja ets 
grandeta... 
 -Pel que pugui ser. Hauríeu d'assegurar-vos que els pares del Xuc no ficaran la 
pota i diran que nosaltres quatre, tots solets, és a dir, mi menda, la Laureta, amb tres 
paios temibles i peluts, un d'ells l'imbècil de mon germà, es passarà l'estiu en una torre 
abandonada i sola, sense vigilar per cap persona de seny. 
 -Sembles sortida d'un convent de monges, nena. 
 -Au, digues, Silvi, rei, què en dirien a casa? 
 -La Laureta té raó, tio, no te'n fotis. Ningú no ha de saber que només hi som 
nosaltres quatre. Potser ni tan sols a mi no em deixarien venir. Almenys per tant de 
temps. 
 -I doncs què farem quan ho haurem de deixar tot i anar pel món d'enrotllats, d'un 
escenari a l'altre? 
 -Això ja és diferent. 
 -Psè! Si ara ja us cagueu a les calces... 
 El Xuc va riure. 
 -Doncs encara sort que al mas no hi ha telèfon. Els vostres vells serien capaços 
de trucar cada dia per veure si ens portem bé. I ja costaria de fer-los creure cada 
vegada que truquen que els vells no s'hi poden posar perquè són a la dutxa, al wàter o 
al bar del poble. 
 -Au, va, no hi doneu més tombs, que estarem de conya. No passarà res -els 
vaig dir jo. 
 Però a mi també em ballava el cap, encara que fos per una altra cosa. No 
estava gens tranquil perquè havia hagut de facturar la bateria, perquè no em deixaven 
entrar en un vagó normal amb tota la impedimenta, i no m'acabava de fiar que arribés 
sencera i al lloc que els havia dit que anava. Havia sentit dir coses terribles dels trens: 
paquets que es perden, o que apareixen a milers de quilòmetres lluny d'on anaven, o 
amb setmanes de retard... Jo, a la meva manera, també tenia els pèls de punta i 
estava ben escagarrinat. 
 El Xuc semblava el més feliç de tots, alt i sec com una canya, amb les seves 
ulleres negres i la jupa de pell que no es treia ni per anar al wàter, amb aquells texans 
foradats que s'havia comprat a Nova York i la samarreta de la Lita Ford. Es menjava un 
entrepà enorme de pernil dolç amb una fam que feia enveja. 



 La Laura, preocupada, encara hi donava tombs: 
 -Vols dir que els teus pares, Xuc, són de fiar? 
 El Xuc va riure pel nas. 
 -El que és els meus pares, col⋅legues, no els trobaran ni al mas ni enlloc, mira si 
en són, de fiar... -va fer amb la boca plena d'entrepà. 
 -Són fora, oi? 
 -Fora del tot, a l'altra banda de món, com els Barrufets. No hi ha perill almenys 
fins a mig agost. 
 Va agafar la llauna de refresc de la Laura i se'l va acabar, mentre ella s'ho 
rumiava. Ella havia canviat força aquell curs. Ja no tenia grans a la cara i s'havia rapat 
la xolla. Ara li quedaven quatre blens llargs al clatell i un raspall divertit damunt del cap, 
que es pentinava amb gomina. Quan estava nerviosa o amoïnada, com ara, es 
passava els dits per les orelles, els índexs i els polzes, i feia rodar els tres arets de plata 
que li perforaven el lòbul dret. Era com un tic. 
 -D'acord. D'acord, guanyeu vosaltres. Au, va, aneu a buscar els bitllets que 
encara ens deixarà el tren. 
 I així, mig veritat, mig mentida, una mica encongits al principi per si havíem ficat 
la pota en alguna de les moltes coses que ens havíem inventat perquè les famílies ens 
hi deixessin anar, ens vam anar a instal⋅lar al mas del Xuc, o bé dels pares del Xuc, per 
passar almenys un  mes llarguíssim d'aquell estiu que encetava la darrera dècada del 
segle vint. 
 Pel tren, carregats com una caravana sencera de gitanos que porten al damunt 
tot el que tenen, ja ens va començar a passar la por. Quan vam arribar a l'estació 
d'aquell poble del Camp de Tarragona estàvem totalment animats. I quan vaig veure 
que descarregaven la meva bateria ja vaig ser feliç del tot. 
 El nostre propòsit era ben clar i ben noble: convertir-nos en aquella banda de 
rock en què sempre havíem somniat i sortir de la rutina. I de passada, venjar la Laura 
del seu profe d'anglès amb una cançó que ens havia de fer immortals. 



 
 
 
 
 
 El mas era agradable i gran. Hi havia més habitacions que no volíem, una 
terrassa amb gandules i balancins, un gran pati sota els til⋅lers i una bassa carregada 
de granotes que ens feien la guitza als vespres, però que ens cuidàvem prou de 
compensar cada matí amb les nostres remullades bestials. Les tardes de calor ens 
tancàvem a la casa i fèiem la migdiada. La resta del temps assajàvem i pensàvem 
lletres i músiques de cançons, però al començament sense gaire èxit. Els primers dies 
ens deixàvem arrossegar una mica per l'anar fent i per aquella situació tranquil⋅la de 
viure en un lloc on ningú no et fa córrer, ni et demana res d'avui per demà. El Xuc 
provava riffs que encara no lligaven amb cap altre so, i jo anava pels ritmes purs, per la 
trepidació absoluta. Encara ens movíem entre diversos estils. 
 Jugàvem amb les lletres i la música: 
 
 Lord, l'has ben cagat, 
 a partir d'ara ja estàs acabat. 
 Tan estirat i encarcarat, 
 l'has ben cagat. 
 
 Era ben inofensiu, sense agressivitat, sense ànim destructor, sense malícia. 
Lletra i música innocent de bons alumnes d'institut, de bons nois que tornen a casa 
amb la seva família amb cara de no haver trencat mai cap plat. Si no era per una certa 
laxitud en les paraules, la nostra era una activitat que podia passar tota mena de 
censures: encara érem respectables, nois i noia amb qui els pares somnien de poder 
casar la seva descendència... Un veritable fàstic. 
 Allò del Lord mateix... Era tan inofensiu! Però ens divertíem. I potser havíem de 
passar per aquest estadi de diversió sense traves abans de tirar endavant. 
 Jo no l'havia tingut, el Lord, però era com si ja l'hagués patit. Els altres el 
coneixien bé i jo l'havia vist prou pels passadissos de l'institut i n'havia sentit prou coses 
com per saber que no era el tipus de persona que em queia bé. 
 En aquells moments ni tan sols no m'havia plantejat que el curs següent hauria 
de ser ell qui m'aprovaria o em suspendria, i que després de la cançoneta, si l'arribava 
a sentir, jo ho tenia més aviat magre. I és que en aquelles alçades del començament 
de l'estiu encara ni tan sols pensàvem que mai hauríem de tornar a l'insti. 
 El Silvi feia els arranjaments, però no s'hi matava. Tenia el cap a tres quarts de 
quinze per culpa de la Ioli, que se n'havia anat amb el Bomba, que li deien així perquè 
es petava a classe cada dos per tres, doncs que se n'havia anat amb ell quinze dies 
abans d'acabar el curs. Deia que no li feia res, que la Ioli era una fava i que mai no 
n'havia estat, d'ella. Però no era veritat. El pobre paio estava fet pols i els arranjaments 
eren esgarrapades de gat més que alguna cosa virguera. 
 Així que, al principi, no fèiem gran cosa: més que res, banyar-nos, menjar i 
dormir. Potser el Xuc s'hi matava una mica més. Però en general vegetàvem. Que ja 
era prou. 
 Al cap de quatre dies de bon viure, però, vam arribar a la conclusió que havíem 
d'organitzar-nos si volíem aconseguir alguna cosa aquell estiu. I vam començar a 
pensar ritmes i lletres amb la febre dels qui comencen. 



 -Penso que aquesta història del Lord és una collonada. No treu cap a res. 
Doneu massa importància a les coses petites. Això no és fer rock ni res -coses del Xuc. 
 -Doncs per alguna cosa es comença. Ens hem de carregar els valors establerts, 
les mòmies, els representants del poder -la Laura. 
 -I tu et penses que així...? -riallada del Xuc i reacció salvatge de la Laura. 
 Feia massa calor per atabalar-se a discutir. 
 -Podríem provar una cosa realment forta. Una cosa contundent, total, que faci 
venir vomitera -el Silvi-. Així com: 
 
 Sóc el destructor! 
 He vomitat sobre la tomba del meu pare, 
 arrenco els budells de viu en viu al boss. 
 Ja no tinc boss. 
 No tenim boss. 
 Ni límits. 
 Seguiu-me. Canteu el meu rock. 
 Hem vingut per destruir! 
 
 -Realment, col⋅lega, sí que mareja -ganyota de fàstic del Xuc. 
 -Quan la mare el senti et tirarà la roba al replà de l'escala i t'hauràs de buscar la 
vida en una estació de metro, germanet -la Laura. 
 -Ja em veniu amb limitacions. No volíeu fer una cosa realment heavy? Alguna 
cosa bestial? Com és ara això... 
 Agafava la guitarra i assajava un riff apagat que se li esquerdava a mitja 
execució. 
 -El Xuc ho faria bé. Ja sabeu què us vull dir -insistia el Silvi. 
 -A veure, nano -la dolça de la Laureta-, i què et semblaria una provocació com 
aquesta?  
 
 Doneu-me un paio ben catxondo. 
 I un altre, tres, cinc, set. 
 De deu en deu. 
 Tinc set! 
 Aaaaah! 
 De deu en deu, 
 apagueu la meva set. 
 Aaaah! 
 
 -Apa, nena! Tu estàs sonada! T'atreviries a cantar això en un directe? 
Ensenyant les cuixes? Marcant les tetones? Doncs a tu sí que et tirarien la roba al replà 
de l'escala! -el prudent i protector del Silvi. 
 -Encara se m'acudeix una lletra més calenta. Amb un bon ritme que escalfi 
força... -jo i tot. 
 -Esteu sonats. 
 -Mai no podríem tornar a casa si començàvem així. 
 -Doncs a veure, de què es tracta? No voleu muntar una banda que moli? I fer 
bolos? Doncs es porta això, tios -el Xuc, provocador. 
 -Però no només això. Jo no sabria com mirar a la cara a les meves amigues, als 
tios de l'insti si ens muntàvem aquest rotllo. 



 -Doncs tornem a aquella historieta idiota i sense gràcia del profe d'anglès. Si 
penseu que allò farà aixecar els culs de les cadires a algú... 
 -Tampoc no es tracta d'això! 
 -Ens podríem convertir en el grup de rock més potent, el més sorollós, el més 
ràpid i vacil⋅longo, el més descarat i obscè, podríem fer de la nostra música una 
provocació constant. 
 -Que seria com fer teatre. I del dolent. Jo no em veig fent aquesta comèdia -la 
prudent i assenyada de la Laura. 
 -Doncs pujar en un escenari té... 
 -Ja ho sé, la seva part d'actuació, ja ho sé. Et pintes, et vesteixes i actues, 
simules. Però hi ha una part d'autenticitat, una part d'identificació amb el paper que 
representes. T'ha de sortir de dintre. A mi no em sortiria mai això que dius -la Laura. 
 -Per què? 
 -Doncs potser perquè no em passa pels nassos d'anar de malvada ni de dona 
fatal. Ni m'agraden les orgies sangonenques. 
 -Però tia! Tu que t'empesques ara? Els Van Halen, per exemple... -informava el 
Xuc, assabentat. 
 -Els Van Halen se'n van anar a fer punyetes com a grup. Allò no ho van 
aguantar ni ells, eren més bons que tot allò. I ara cadascú se la campa com pot. 
 -Però el Dave Lee Roth bé que t'agrada. 
 -És espectacle. D'acord. I m'agrada molt. Però jo no m'hi veig -insistia la Laura. 
 -I els Judas Priest carregats de cadenes i amb la Harley Davidson a l'escenari? 
 -Fantàstic, sí. Un gran muntatge. Però tot cartró pedra. 
 -No saps el que t'empatolles, tia. 
 -Què vols que et digui? Ja m'agrada veure'ls, és un gran xou, però és teatre i 
prou. Jo voldria que ens sortís alguna cosa més natural, tal com som nosaltres. 
 -Així com: "La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua" -refila, burleta, el 
Xuc. 
 -Que et bombin! 
 Així una tarda i una altra. I un matí darrera l'altre. I la merda que se'ns anava 
acumulant a tot arreu perquè no hi havia ningú que fes el gest d'endreçar res. Com en 
una banda hard de debò. 



 
 
 
 
 
 Va ser el Xuc el primer de dir el que tots començàvem a pensar: que d'aquella 
manera no anàvem enlloc. Feia estona que ens havíem ajagut a les gandules de la 
terrassa escoltant raucar les granotes a la llum de la lluna i tots devíem pensar el 
mateix. Però ell, sempre especial, amb les ulleres negres i la caçadora de nit i de dia, hi 
va posar un matís inesperat: 
 -Hauríem d'establir torns de neteja -se li va acudir de proposar. 
 -Que fort, tio! -va saltar la Laura. 
 La seva pensada ens va caure al damunt com una galletada d'aigua freda a tots 
tres. Allò era fugir d'estudi. 
 -De debò. 
 -Au, tifa, no gastis raons fredes -va protestar el Silvi immediatament. 
 -Doncs un parell de dies més i aquí no s'hi podrà estar de merda i pudors. 
 Ens havia sortit amb el discurs materialista, que donava més importància a les 
condicions de vida que a l'art. I què hi feien quatre pells de plàtan, uns quants plats 
bruts i els llits per fer? La música, la nostra cançó que teníem oblidada era el que 
realment ens havia de preocupar. 
 Vam callar una estona. Jo estava mosca d'aquelles reaccions de llepafils. Però 
rumiant-hi més, aquell maniàtic de l'endreça no anava del tot desencaminat. El Xuc, 
que veia com començava a fer fàstic aquella casa magnífica i endreçada que ens 
havien deixat els seus pares, tenia raó. 
 Hi havíem de trobar remei. Com més còmodes estiguéssim, era veritat, millor 
treballaríem. Però feia molta calor perquè ningú s'oferís voluntari per a cap mena de 
treball. 
 La Laura va taral⋅lejar una de les nostres darreres proves: 
 
 Em volen fer pencar, 
 em volen matar. 
 Van amb l'esquena dreta 
 i em neguen el pa. 
 M'he d'escarrassar 
 a treballar per quatre rals 
 i he de callar. 
 Em volen matar. 
 Em volen matar. 
 La, la, la la, la, ra, la-la-là... 
 
 -Això de viure sols no mola gens -va protestar el Silvi al cap d'una bona estona, 
que ja es veia fent feines. 
 -Doncs torna a casa amb la mama, tio, si vols estar més còmode -li va engaltar 
la Laura sense deixar-lo respirar. 
 La nena estava que mossegava. 
 -Si's plau, no us baralleu. El Silvi té raó. Però també en té el Xuc. Si volem 
passar un estiu de pel⋅lícula haurem de fer alguna cosa per treure'ns la merda del 
damunt, per menjar alguna cosa més que llaunes i fruita, o bosses de patates i iogurts i 



coca-coles. 
 
 Hem de treballar, 
 ens hem de matar... 
 
 -Ens hem d'organitzar, punyeta! -va fer el Xuc. 
 -Com si fóssim una gran família -vaig afegir. 
 -Ja l'hem cagada! -va fer la Laura amb una cara de tres pams. I va continuar 
cantant: 
 
 La casa, la família, 
 les lletres per pagar... 
 
 Jo, pobre de mi, tan innoccent sempre, vaig gosar preguntar què havia dit de 
mal. 
 -Com si no ho sabessis, per què l'hem cagada: doncs perquè a mi em deurà 
tocar de fregar, rentar i fer el menjar, amb l'excusa que jo n'hauria de saber més que 
vosaltres i que ho faré més bé. Doncs si us penseu que perquè sóc una tia us faré de 
minyona, aneu frescos. Jo faré el mateix que tothom. Però ni així de més, eh? Ni us ho 
penseu, nanos! Ja sé què passa, jo, a les famílies. 
 -Però per què t'enfiles? Qui t'ha dit res? 
 -És per assegurar-me que no se us acudirà. Jo toco la guitarra a la banda, faig 
la meva feina com tots vosaltres. La meva col⋅laboració serà la mateixa que la de 
cadascun de vosaltres. Ni així de més! 
 -Sí que estàs esverada! I és clar, que ens ho partirem... Qui t'ha dit res de fer-ne 
més? 
 -Per si les mosques... Això de les famílies m'ho sé massa bé, jo. 
 
 La casa, la família, 
 les lletres per pagar. 
 Estic enganxat, 
 estic acabat. 
 
 La Laura estava molt susceptible. Potser li havia passat alguna cosa. Potser 
trobava a faltar algú, com el Silvi, com el Xuc, com jo mateix. Però això no tenia res a 
veure amb la necessitat d'endreçar una mica el mas. Alguns dels nostres grups 
preferits de heavy rock se les donaven de bacons veritables, presumien de destrosses i 
de deixar tot allò per on passaven com una cort de porcs. Però era això: la diferència hi 
era. Ells eren famosos i quan sortien del corral hi havia qui els treia la ronya, qui posava 
en ordre les seves destrosses. La gracia era destrossar, embrutar. Però quina gràcia 
tenia quan ja era tot brut? Quin goig feia de viure entre els fems? 
 Vam quedar que havíem d'esperar encara una mica per poder anar de porcs per 
la vida, almenys si ens havíem de moure sols. 
 Va quedar clar. Vam establir un horari, unes normes de conducta, uns torns de 
treball. I llavors vam veure que ens sobrava molt de temps i que estàvem perdent els 
dies miserablement quan ens quedàvem a fer la migdiada perquè al mas feia massa 
calor i fora encara més. I vam descobrir que podíem moure'ns, podíem fer dit per anar 
a la platja cada dia a les hores de més calor, quan estàvem aplatanats, i que podíem 
agafar el bus que passava per molt a la vora si abans no ens havia recollit ningú. I vam 



decidir que a la platja agafaríem energies per fer lletres virgueres i trobaríem gent que 
ens donaria idees per tocar aquells temes que no ens acabaven de venir al cap tancats 
al mas i fent la rosca a les granotes. Potser fins i tot podríem trobar una basca i 
organitzar alguna tocata a les nits... 
 -Però jo hauria d'estudiar una mica -va protestar la Laura, que es veia caure la 
pedregada del setembre al damunt. 
 -Et pots lligar un anglès, tia fava... Segur que n'hi deu haver algun de curt de 
vista i una mica sord que et farà cas -li va dir son germà-, i així practiques i de passada 
ens deixes tranquils. 
 -Mira, el carallot, tot ho acabes igual, tu. T'hauries de veure! 
 -Doncs podies haver estudiat quan era l'hora. 
 -T'assassinaré, idiota! Ho dius perquè saps que no té res a veure amb estudiar o 
no! No em va suspendre pas per no saber anglès! 
 -He, he! 
 -És una qüestió d'actitud, de principis. Quan li vaig cantar la canya al Lord... 
 -Ha, ha! 
 Els dos germanets s'estimaven de debò. 
 Però el cas era que la Laura s'havia d'examinar al setembre, fos cosa de 
principis o no, perquè un penco valia el mateix si era per principis com per finals. Jo 
confiava que en algun moment el Xuc salvaria aquest petit problema. Però el Xuc no 
s'oferia a fer cap mena de classe a la Laura, ni tan sols d'ajudar-la una mica a estudiar 
les lliçons als vespres, abans d'assajar. No se li devia acudir. Era així, el Xuc, sempre 
anava una mica com pirat. 
 Però s'hi havia de fer alguna cosa. Mentre la Laura estigués encaparrada 
perquè no sabia com s'ho faria amb l'anglès, aniríem malament tots plegats. Així que 
em vaig proposar que si no se li acudia a ell, l'hi diria jo. El vaig arreplegar a la cuina, 
mentre lligava la bossa de les escombraries: 
 -Xuc, col⋅lega, hauries de donar un cop de mà a la Laura. 
 No em va respondre. Ni tan sols no em va mirar. 
 -Xuc, nano, mira que la Laura s'hi juga el curs, un penco és un penco, encara 
que en fem una cançó. L'any que ve ja té COU, no és broma. Li podries donar un cop 
de mà. 
 -Jo? No en sé pas, d'anglès, jo. 
 -Au, tio, no em vacil⋅lis, ara! Són ganes d'emprenyar, el que tens tu... 
 -Fes-n'hi tu, de classes. 
 -Qui, jo? D'on vols que el tregui, jo, l'anglès? Si encara en sé més poc que ella! 
A més, jo només he fet segon... 
 -A mi no m'emprenyis, doncs. Si no ho vols fer tu, deixa estar tranquils els altres 
-va acabar dient. 
 Aquelles coses se'm feien difícils d'entendre. Acabava de passar tot un curs 
estudiant als Estats Units i deia que no en sabia, que no la podia orientar a l'hora 
d'estudiar unes lliçons que a ell, el Xuc, li havien de semblar ridículament fàcils. O és 
que no s'estudiava en anglès als Estats Units? Tenia ganes de fer-lo empipar. 
 -I doncs, tio, que potser estudiaves al Nou Mèxic? 
 -Ves a fer punyetes! 
 De vegades aquesta gent que ho té tot em treu de polleguera. I tot i que el Xuc 
era un bon guitarra i cantava de conya, aquella manera de tractar-nos, aquella manera 
de dir "ja t'arreglaràs" quan la Laura s'havia d'estudiar les lliçons d'anglès, em feia venir 
urticària. Ens estàvem a casa seva, això sí, era ell qui ens hi havia convidat, i ens 



estàvem menjant moltes de les llaunes i provisions del seu rebost, però ell semblava 
molt pel damunt de les nostres necessitats, de la nostra manera de ser, de la nostra 
companyia. De vegades fins me'l veia com una mica volat, com si passés de nosaltres, 
com si ens hagués pres al seu mas sense haver-s'hi pensat gaire, potser només 
perquè érem el seu grup de rock abans de marxar cap a Amèrica i, un cop allà, li havia 
sabut greu de desconnectar del que havia deixat aquí. O potser perquè als USA havia 
vist coses grosses i li havien agafat ganes de marxa, i al capdavall nosaltres érem la 
seva basca. Però ell havia vist món i nosaltres no. Ens havia pres a casa seva per 
llàstima, o per demostrar-nos que passava de nosaltres, o per marcar-se d'home 
important. Perquè tampoc no participava gaire a l'hora de buscar idees noves per a les 
cançons. Agafava la guitarra i feia proves trepidants, tot sol, arrencava un riff vivíssim i 
el deixava penjat a mitja execució... 
  I el que és dels seus estudis a l'estranger, ens n'havia explicat ben poca cosa. 
Sí i no, això i allò, respostes curtes i prou. Tant que ens interessava a nosaltres de 
saber com s'ho feien a l'altra banda del toll! 
 Ni samarretes, ni revistes no ens havia portat. Només aquella energia, aquelles 
vibracions noves, aquell tirar endavant decidit que ens havia arrossegat a tots cap al 
mas. 
 S'havia tornat estranyot. Potser s'havia enyorat, als USA, i no ho volia 
reconèixer, perquè hauria estat heavy de reconèixer una cosa així. 
 -Vols dir que t'interessa el rock? -li havia arribat a preguntar. 
 M'havia mirat de dalt a baix amb ràbia i m'havia engegat: 
 -El rock és, ara com ara, la meva única raó de viure, mocós! 
 Mira que l'havia dita grossa! L'havia deixat estar. Aquesta resposta ridícula i 
esnob no tenia res a veure amb la conversa que poden tenir dues persones que són 
amigues sobre un tema que comparteixen i els apassiona, encara que ell fos més gran 
que jo. Però ell semblava que no se n'adonava. Havia tornat d'Amèrica com idiotitzat i 
només era capaç de donar lliçons, i no pas d'anglès, que eren les úniques que ens 
convenien. O potser és que ja se les donava de menys de parlar amb nosaltres i de 
moment dissimulava. 
 El cas és, però, que vivíem a casa del Xuc i que ell complia els torns de neteja i 
de serveis sense protestar i amb una certa eficàcia. No semblàvem els amics de la 
seva vida. Però tampoc no semblava que desitgés fer una altra cosa o estar en un altre 
lloc. Encara que els nostres conceptes sobre el que havia de ser la banda encara no 
encaixessin. Senzillament flotava. No sé si els altres se n'havien adonat, perquè llavors 
encara no n'havíem parlat. Però jo confiava que ja li passaria aquest encantament o 
que acabaria per tocar el dos i deixar les coses clares. 
 I, és clar, així el nostre gran tema, el nostre recull de peces vibrants, no 
avançava per falta de compenetració. Com tampoc no havíem acabat de decidir quina 
mena d'orientació, quina mena de ritme, donaríem al nostre rock. 



 
 
 
 
 El primer dia que vam anar a la platja vam tornar molt cansats. Havíem 
descobert un racó d'una platja llarguíssima de sorra fina on hi havia un ambientàs: 
música, esports de terra, esports d'aigua, jocs, competicions i molta marxa. Ens vam 
deixar anar amb ganes, com si ho haguéssim d'aconseguir tot en un dia, com si 
haguéssim de buidar alguna ràbia interior continguda durant mesos, com si ens 
volguéssim venjar d'algú o d'alguna cosa que no coneixíem. Vaig veure que ens 
passava el mateix a tots quatre. Com si l'estada al mas no hagués estat suficient i ara, 
a la platja, descarreguéssim totes les tensions acumulades de temps, fins i tot les de 
viure tots quatre junts i sols en una casa, lluny de les altres cases i de les altres 
persones. 
 A la nit teníem la pell vermella i els ulls irritats. Estàvem cansats però relaxats. 
Ens havíem preparat amanides i begudes i ho havíem devorat a la terrassa en un no-
res. Ara preníem la fresca ajaguts a les gandules. Feia una lluna grossa, rodona i 
blanca, com si no fos de veritat de tan grossa, cantaven els grills i, a estones, les 
granotes. Ningú no deia res. 
 Em vaig alçar i vaig caminar una estona. Em vaig arribar fins a la granja que hi 
havia a cosa de deu minuts del mas, al costat de la carretera però sota un terraplè. Hi 
havia un camió aturat a la porta amb els llums de posició encesos. Devia carregar 
gallines. Havia sentit dir que fan de més bon carregar a la nit, perquè dormen i no 
s'esvaloten quan les van a buscar. M'hi vaig quedar una estona, però no es veia 
moviment. M'hi hauria acostat a veure com s'ho feien però no m'hi vaig atrevir. Els 
camioners devien ser dins a la granja. 
 Quan vaig tornar al mas els meus companys encara s'estaven allà, quiets, 
silenciosos, com embruixats. Em penso que ni em van veure. 
 Vaig començar molt suaument, quasi sense fressa amb les escombretes. Un 
ritme lent, pausat, metòdic. Una crida natural. A poc a poc, sense adonar-me'n, tot el 
meu cos s'anava ficant dins del ritme. Vaig agafar les baquetes. La bateria i jo érem 
una sola cosa. Tancava els ulls i em deixava anar. M'anava excitant, anava pujant de 
to. La trepidació em començava als polsos i m'anava resseguint el cos fins a arribar a 
les puntes dels peus i llavors, amb un pessigolleig vivíssim, em tornava a pujar cos 
amunt i s'entretopava amb les esgarrifances que baixaven. El ritme havia ensordit el 
soroll de la nit i havia devorat la lluna. Ja no hi havia sinó el ritme i jo, la bateria i els 
meus peus i les meves mans i el meu cos que anava entrant en la febre de la 
percussió. La nit s'havia fet ritme. Totes les llums del món s'havien fet música al meu 
cervell. 
 No sé com va ser. Però em vaig adonar que feia una estona que no estava sol. 
Les dues guitarres i el baix s'havien acoblat a la bateria i reien, ploraven, gemegaven o 
cridaven, s'alçaven en estridències o anaven morint amb suavitat, es tapaven 
s'alternaven, es complementaven, respectaven els silencis i s'abraonaven els uns 
contra els altres com feres afamegades. Després tornava l'harmonia, el ritme pur, la 
música, el bombardeig de la bateria, les ràfegues. Havíem arribat al límit de l'expressió, 
allà on comença el rock i s'acaben els nostres cossos concrets, els individus. La suor 
se m'escorria pels polsos, per l'esquena, el pit, les cames. Una suor dolça i calenta, 
com el ritme. 
 Aquests érem nosaltres. Aquests començàvem a ser nosaltres. 



 Vam tocar, improvisant, interpretant arranjaments de rock, tornant a improvisar, 
jugant amb els ritmes, amb fúria, fins que ens coïen els ulls i ens pesaven els braços. 
Ja clarejava el dia. 
 Quan vam deixar els instruments tornàvem a ser amics, però no cadascú amb 
ell mateix, sinó que tornàvem a ser el grup de quatre ben avingut, com una sola 
persona, que seria capaç d'aconseguir-ho pel camí de la música, del rock. 
 Tots ens vam adonar que aquella nit havia estat especial, encara que no en vam 
parlar. La Laura, que prenia notes del que anava passant per escriure un dia, quan 
seríem famosos deia ella, la història del nostre grup, va canviar de to en redactar les 
impressions d'aquella nit i, sobretot, el final del nostre concert improvisat. Al seu 
quadern d'espiral hi vaig poder llegir aquest fragment: 
 
 «Vam ser un de sol en la música fins que va apuntar l'alba. En aquella hora 
l'aigua de la bassa, enorme, era com un gran parany fosc amb reflexos rogencs i 
brillantors de molsa negra. Ens hi vam deixar enganxar: ho necessitàvem. Vam pujar 
per les escales de pedra adossades a la bassa, alta de més de tres metres sobre el 
terra i més fonda encara, ensorrada encara un parell de metres al mig d'aquella 
raconada de jardí de til⋅lers i moreres. Vam lliscar aigua endins, amb un clapoteig de 
cristalls, una revoladissa de cròtals, per aquell camí d'aigua que era com un pou sense 
fons abastable, un camí d'aigua que arribava en un tou d'algues i molsa de 
consistència vellutada, on somniaven els peixos i s'amagaven els ous de les granotes. 
Era com si mai no haguéssim de tocar fons, com si no n'hi hagués. 
 »I l'aigua era fresca, suau, tendra. 
 »I a poc a poc s'anava fent de dia.» 
 
 Recordo que el Xuc, entre remullades, es mirava la Laura amb ulls de bou 
degollat sense les ulleres i ella feia com qui no se n'adona. Vaig pensar que al 
capdavall era ben normal, perquè la Laura era una noia i feia goig. I aquella no havia 
estat una nit més, una vetllada normal. Per això em va estranyar que, en sortir de la 
bassa, el Xuc s'anés a vestir i ens digués que ja ens trobaríem al migdia a la platja. 



 
 
 
 
 
 Havíem aconseguit de lligar mitja dotzena de peces que sonaven prou bé. 
Tocàvem tota la tarda i tota la nit fins a la matinada, sense descans. Començàvem a fer 
el que volíem. Ens sortia. 
 Amb tot això que la Laura havia guardat el llibre d'anglès i havia pensat que amb 
una mica de sort no li caldria tornar a l'insti. Tot són il⋅lusions. Havíem de gravar una 
maqueta i fer-la córrer. Ens havíem d'oferir, havíem de començar a tastar el directe. Ja 
començàvem a estar a punt per actuar. 
 El Silvi havia anat entrant en òrbita de mica en mica. Ja no es recordava tant de 
la Ioli i els seus lapsus eren de cada dia més breus. El Xuc, encara a tres quarts de 
quinze, s'aplicava per seguir. Però estava atrotinat. No podia aconseguir tota una tirada 
llarga cantant perquè se'ns escanyava de tos. Li tornava aquella mena d'al⋅lèrgia 
asmàtica que havia tingut de petit. I acabava les sessions de treball enfebrat. Eufòric, 
deia ell. Era la febre de la música. 
 Havíem aconseguit un bon aparell per enregistrar la nostra primera cinta. Se 
n'havia cuidat el Xuc, que coneixia algunes persones del poble, un poble avorrit de prop 
de deu mil habitants, amb un nucli antic de carrers estrets i casetes fosques i els ravals 
i els barris satèl⋅lits inhòspits com en una metròpolis. 
 -Ara és l'hora de posar-nos un nom que moli. Això de dir-nos «Desastre 
Integral» queda molt infantil, molt d'aprenents. 
 -Què tal «Els Lords»? 
 -Fuig, tia! Això teu sí que és una obsessió! 
 El Xuc també estava d'acord amb el Silvi: 
 -Seria donar massa importància a aquell poca-solta. Jo passaria per deixar el 
seu nom al nostre primer disc, però hem de posar-nos un nom més fort com a grup. 
 -«Els desgraciats». 
 -Desgraciat, tu! 
 -Ta tia! 
 -Desgraciat és un nom que més aviat fa pena. El que hem de fer agafar és mal 
de ventre i no llàstima. Encara ens farien caritat. 
 -I prou bé que ens aniria. 
 -I què tal «Els Residus»? 
 -Això ja m'agrada més -va comentar el Xuc-, s'hauria de treballar una mica des 
d'aquesta idea. 
 -«Residus Industrials» -va proposar la Laura. 
 Ens agradava, però hi havia encara algun matís que no sabíem dir ben bé per 
què no ens acabava de fer el pes del tot. 
 -Queda molt fred. I com a fastigós. Però sona a ferralla, àcids, sabons que 
destrossen els rius... 
 -És això potser el que no m'agrada. Volem fer pupa, però no als peixets dels rius 
i a les velletes que tenen bronquitis. 
 -Hem de fer pupa als qui ens han fet tal com som, als qui tenen la culpa dels 
desordres... 
 -De les injustícies... 
 -De la falta de llibertat... 



 -De totes les prohibicions, que tot estigui prohibit... 
 -Ja ho tinc! -va dir el Silvi, triomfal. 
 Va fer un silenci i va somriure. Tenia la pell colrada pel sol i la barba d'una 
setmana, total quatre pèls rossos que ni es veien ni creixien. Ens va tenir pendents d'ell 
i, llavors, ens va dir en veu baixa, confidencial: 
 -«Residus Urbans»! 
 -Fantàstic! -vam acceptar. 
 Era tot allò que volíem dir. Era tot el que volíem comunicar amb les nostres 
cançons. 
 
 Enmig de la gran ciutat, 
 tones de residus, 
 residus humans. 
 Xeringues i profilàctics usats, 
 la vida a corre-cuita, 
 l'amor absent... 
 Persones-residu, 
 residus urbans... 
 
 Era exactament això. 
 Un cop triat el nom i els temes vam preparar l'enregistrament. Ens hi vam 
abocar amb tota l'ànima. Vam tocar, una darrera l'altra, totes les peces que teníem 
acabades. Quan vam haver enllestit vam anar a buscar refrescos i ens vam ajeure a 
les gandules per escoltar com havia quedat la nostra obra. 
 -Atenció! 
 Vaig engegar l'aparell, que devia valdre un colló de mico, mirant de tractar-lo bé. 
Vaig rebobinar la cinta. Em vaig ajeure just en el moment que començava a sonar. 
 -Què és això? -va fer la Laura just de sentir els primers acords. 
 -Quina merda! -va fer el Xuc. 
 El Silvi es va asseure sense dir res. Se'ns havia arronsat el melic. 
 -Que fort, tios! Això... Realment són residus. Residus urbans! Residus musicals, 
tios! Merda pura! -va riure el Xuc, suposo que per no plorar. 
 -Sembla soroll de plats i olles, ressona tot i no té cap força, els uns ens tapem 
als altres. 
 -Fa mal de cap. 
 -És estrident però sense gens de potència. 
 Em vaig acostar a l'amplificador. 
 -Ho dec haver engegat malament -vaig fer, sense saber què dir. 
 Vaig començar a tocar botons i palanques. Canviava el to, variaven els greus i 
aguts, ensordia una mica el fons, però el resultat era sempre el mateix. 
 -Això és un fàstic. Una merda. No en podem fer res, d'això. 
 -Voleu dir que sonem tan malament i no ens n'hem adonat fins ara? -va fer el 
Silvi, amoïnat. 
 -Això és que la màquina no és bona -va explicar el Xuc. 
 Em vaig mirar l'equip. Era fantàstic. 
 -Em sap greu, Xuc, però em sembla que aquests trastes no són dolents del tot. 
 -I la culpa és nostra? Nosaltres sonem, de veritat, així? -va preguntar la Laura, 
que s'anava esverant per moments. 
 -Doncs... 



 -Deu ser culpa dels instruments... 
 -Potser sí que sonem així. 
 -I per això estic perdent el meu estiu amb uns paios com vosaltres? Per aquesta 
mena de fàstic de música? 
 -Tia, que no en tenim cap culpa. Potser ho hem fet malament a l'hora de gravar. 
Jo no diria que la nostra música soni així en directe. O sí? 
 La pregunta es va quedar a l'aire. 
 Es va acostar el Xuc. Es va mirar la màquina. 
 -Com ho has fet? 
 Li vaig explicar com havia preparat l'aparell. 
 -Només hi ha una solució: tornar-ho a provar. 
 -Ho provarà ta tia. Jo foto el camp cap a casa demà al matí mateix. Bons residus 
urbans esteu fets! Em vaig a fer la bossa i toco el dos cap al poble, a dormir a la fonda. 
No us vull sentir mai més parlant de rock, ni de discos, ni de res. Quina desgràcia de 
paios! 
 -Laura, tia, que deu estar mal gravat! No ho veus que no sonem així? 
 -No veus que sona esquerdat? Pot ser que ho fem malament. Estic d'acord que 
quan ens sentirem potser no ens agradarem, però el que sí que és segur és que no 
estem esquerdats ni ressonem, ni ens taparíem els uns als altres si cada instrument 
tingués la seva entrada. Aquest és un defecte de gravació. I si no ho vols entendre és 
que ets ruca. 
 -Sí, és clar, ara serà culpa meva perquè sóc ruca. 
 -Ho hauríem de poder gravar per pistes... 
 -Com si fóssim milionaris? Col⋅legues, que la gent que prepara una maqueta és 
gent senzilla. I les maquetes han de sonar bé encara que no s'hagin gravat per pistes. 
 -Tots a tocar una altra vegada. Vinga, sense xistar! Ens hem de col⋅locar d'una 
altra manera, hem de repartir millor els micros. O us penseu que els famosos fan els 
seus discos amb una sola vegada de provar-ho? Alguna cosa no ha sortit bé. Doncs es 
repeteix i llestos -va organitzar el Xuc. 
 Vam tornar a començar. Feia molta calor i no corria una alè d'aire. Era negra nit i 
estava núvol. Però nosaltres hi vam deixar l'ànima. 
 Quan vam acabar jo estava segur que havíem fet la millor actuació de la nostra 
vida. Em vaig acostar a l'amplificador i el vaig parar. Vaig rebobinar. S'havien assegut 
tots a terra, al costat meu, mirant-me, com si dels meus gestos depengués el futur del 
grup. Estàvem cansats però excitats. Abans que pogués engegar, però, el Xuc va 
gemegar i va caure rodó a terra. 
 -Què tens? 
 -Em roda el cap. 
 -Què li passa? Què diu? 
 -No és res, tios, deixeu-me estar, ja em passarà -va dir amb un filet de veu. 
 -Estàs bullint! 
 -Fa molta calor. Ja em passarà. 
 -Treu-te la caçadora. Aniré a buscar una tovallola i una ampolla l'aigua. 
 -Deixeu-me estar, caram! -es queixava quasi amb un gemec. 
 -Què tens? Xuc, què et passa? -el sacsejava el Silvi, espantat. 
 El Xuc havia girat els ulls i li costava respirar. El pit li feia xiulets, com una manxa 
que li costa moure's. 
 -L'hauria de veure un metge. 
 -Estic... molt cansat. No és res. 



 -Aniré al poble... 
 -No. Ja... ja em passa. No és res. Una mica d'asma. 
 Va aconseguir de fer-me por. Jo no sabia de què anava, però pensava que allò 
podia ser perillós. 
 -M'he cansat massa. 
 El Silvi i jo el vam acompanyar a l'habitació mentre la Laura treia glaçons del 
congelador i en preparava una bossa per posar-li al cap. Quan el vam deixar, una mica 
més tranquil, la Laura va comentar: 
 -No sé què en penseu, però jo el veig atrotinat. Si no l'engreixem una mica i 
aconseguim que es posi fort, no hi haurà manera de fer res. 
 -Ets molt exagerada -li va fer son germà. 
 -Sí, exagerada... Imagina't un concert en directe. Imagina't que ens lloguen els 
del poble per la festa major: falten quinze dies. I que el Xuc no passa d'aguantar les sis 
primeres cançons. 
 -Avui estàvem cansats. Fa uns quants dies que anem molt de cul -vaig excusar 
jo. 
 -No ho sé. Tampoc no es pot dir res d'això d'avui. Només faltaria que un no es 
pogués posar ni malalt. Pobre tio, si molt va té la grip. 
 -Potser sí. Deixem-ho córrer. Engega la cinta. A veure què ha passat la segona 
vegada. 
 -I no esperarem que hi sigui ell? -vaig dir. En el fons tenia por que hagués tornat 
a sortir malament i volia allargar tant com pogués el moment de comprovar-ho. 
 -Au, va, ja ho sentirà demà, el Xuc. 
 -Apa, doncs. 
 Vam engegar, amb el cor estret i l'estómac arronsat. I vam escoltar amb 
l'esperança que tot sortiria bé. 
 -Merda! 
 Sí, i no una sinó mil vegades merda. Allò tornava a sonar esqueixat, ressonant i 
excessivament metàl⋅lic, desacordat. 
 Vam aturar l'aparell. Tot plegat ens havia ensorrat prou. El Xuc, que ens havia 
sentit provar la cinta, ens va cridar: 
 -Com ha quedat? 
 -Igual. 
 Vam anar cap a l'habitació del Xuc i ens vam asseure damunt del llit, al seu 
costat, amb cara de pena. 
 -Ja m'ho pensava -va dir. 
 -Mira que bé. 
 -No ho hem fet bé. Hi donava tombs perquè sabia que no ho fèiem bé, però no 
sabia què fallava, hi havia alguna cosa que no em quadrava i no sabia què era. 
 La Laura es va aixecar dels peus del llit del Xuc. 
 -Jo toco el dos. 
 -No, dona. Ara ja sé què passa. No sona bé perquè no està ben feta la gravació. 
 -Això ho has dit abans. 
 -És la màquina, el que falla. 
 -Doncs no l'hem feta pas amb un cassette portàtil, tios, que aquesta màquina 
sembla tota una emissora de ràdio. 
 -Ara, ara ho has dit! -va fer el Xuc amb els ullets brillants. 
 -Ara ho entenc! -va fer la Laura mentre es tornava a asseure lentament i es 
mirava fixament el Xuc. 



 -No et sembla? 
 -I és clar! Mira que rucs... No sonarà mai bé si no tenim un equalitzador. 
 -És clar. 
 -I mira que ho sabíem! 
 -Demà mateix us en trobo un -va prometre el Xuc. 
 -I jo vaig a tirar ara mateix aquella cinta infecta a la bassa -va cridar alegrement 
la Laura. 
 Els «Residus Urbans» encara havien d'aprendre moltes coses i havien de fer 
moltes provatures abans d'arribar a ser famosos. Però hi anàvem al darrera i no ens 
desanimàvem així com així. 
 Un cop més tranquils perquè ja sabíem què passava, ens vam preparar uns 
cubates i ens vam asseure a la terrassa, esperant inútilment que es girés una mica de 
fresca. I en canvi es va girar una tronada fantàstica amb tot de llamps i pluja, que va 
durar ben bé mitja hora. Quan va parar de ploure em penso que encara feia més calor 
que abans. 
 No teníem gens de son. 
 Aquella mateixa nit va ser quan va arribar el Knox. 



 
 
 
 
 
 Des del primer moment hi va haver divisió d'opinions sobre el Knox. Al Silvi no li 
va agradar gens. Va dir simplement que tenia l'aire d'un trinxa viciós. I amb això n'hi va 
haver prou perquè el Xuc, que no l'havia vist perquè clapava com una marmota quan 
ell va aparèixer, el defensés arravatadament. En el fons del fons, en l'atac o la defensa 
del Knox hi havia la pugna encara no resolta del tot entre el pop i el hard. 
 A mi el Knox em va semblar un xuleta de poca categoria. Però inofensiu, això sí, 
perquè no li vaig saber veure ni la malícia ni el vici que li endevinava el primmirat del 
Silvi. Més aviat semblava un bon paio de barriada una mica despistat. La Laura va ser 
tota una altra cosa. Va escriure al seu bloc unes frases molt clares sobre el que 
pensava del Knox a primer cop d'ull: 
 
 «És un xicotàs de pell bruna i cabells negríssims rinxolats. Té alguna cosa que 
crida l'atenció en la seva animalitat ingènua, en el seu gest, entre salvatge i poruc, o en 
la lluïssor dels seus ulls, d'una contundència més que desafiadora. Potser el que crida 
l'atenció d'ell és aquest posat de mort de gana, de noi de barri baix, que no ha agradat 
al Silvi. La seva insolència és, en el fons, confiança en si mateix, perquè té la pinta 
d'imaginar que sempre se'n pot sortir. Trepitja fort a terra i sembla que li hem de pagar 
peatge per poder respirar, perquè nosaltres no hem viscut com ell ni tenim cap 
experiència de res que sigui veritablement fort. És com si el món l'hagués baquetejat 
sense destruir-lo, sense robar-li aquella ufanor de les plantes ben regades o el gest 
dels animals salvatges enllustrats a cops de refrec amb l'aire, la sorra i les pedres per 
buscar-se la vida. 
 »Quan obre la boca, la seva veu esquerdada s'arrossega amb un toc sensual: 
com si l'hagués anat esmicolant a base de fum i alcohol durant anys, durant segles, en 
un d'aquells cabarets d'ambient espès que surten a les pel⋅lícules. Mai no havia sentit 
una veu com la seva. I malgrat tot, parla poc i a mitja veu. Massa poc, parla... I amb 
misteris. Però sempre amb un punt de violència continguda, d'agressivitat. Com si et 
passés el fregall metàl⋅lic per la cara. 
 »Així és com el vaig veure quan va arribar, moll de pluja i afamegat, excitat que 
el convidéssim i li preguntéssim què li havia semblat el nostre concert. Perquè ens 
havia estat observant i escoltant des del dia que havíem arribat al mas.» 
 
 He de reconèixer que si hagués llegit aquestes ratlles quan la Laura les va 
escriure, hauria arribat a odiar el Knox. Ara, amb el temps i les coses que han passat, 
trobo que la Laura en va fer un bon retrat. 
 El Knox se'ns va enganxar des d'aquell dia com la paparra d'un gos. Això, al 
principi, em va molestar molt. 
 -Visc aquí, allà... enlloc de fix. A l'estiu no hi ha problema. 
 -I treballes? -li demanava la Laura, embadalida. 
 -Psè... Alguna cosa es va fent. 
 Li vaig demanar si volia menjar res i va dir que sí. Després ens va explicar que 
no tenia família i que passava l'estiu a la vora del poble abans de decidir què faria. Feia 
menys d'un mes que s'havia mort la seva germana gran i el pis on vivien havia quedat 
buit de moment. Després vam saber que no era ni tan sols un pis, sinó l'habitació 



compartida d'una fonda de mala mort. En aquell moment fins i tot la germana em 
semblava literatura. 
 -Vols quedar-te amb nosaltres? -li va demanar la Laura. 
 Aquella pregunta em va semblar una insolència, però no vaig dir res. La Laura 
no era ningú per decidir-se a convidar un desconegut. Ell, però, amb molt bon to va dir 
que no. 
 -Ja us vindré a veure. M'agrada com us ho munteu. Ja em sé totes les vostres 
cançons. 
 -I què? 
 -Què de què? 
 -Que si petem bé. 
 -No hauria vingut pas més, si no. Amb un dia n'hauria tingut prou. Però encara hi 
podríeu donar més potència. Fer alguna cosa més forta, més enrotllada, amb més 
canya. 
 -Vine demà a sopar, Knox. Potser ens hi podries donar un cop de mà -el va 
convidar la Laura. 
 -Ja ho veurem. Ara me n'he d'anar. Avui hi havia sarau a la granja. Hi he d'anar. 
 No hi vaig donar importància. Podia ser que treballés a la granja, carregant i 
descarregant gallines, netejant i tot això que s'ha de fer en una granja. Jo també havia 
vist que hi havia moviment. 
 -Et deuen trobar a faltar -li vaig dir. 
 -Espero que no, tio. Val més que no. 
 Ja se n'anava quan la Laura el va cridar: 
 -Escolta, Knox... 
 -Sí? 
 -Com és que et dius Knox? 
 Es va arronsar d'espatlles sense respondre. 
 -És el nom o el cognom? 
 -Tot. 
 -Però com és que et dius així? Que era estranger el teu pare? 
 Va riure. Va riure fort amb aquella rialla esquerdada, que era com una queixa. 
Va tornar a arronsar les espatlles. Duia una samarreta fosca amb unes calaveres 
estampades i pantalons texans curts, amb xancletes. Quan ja se n'anava va cridar, 
d'esquena a nosaltres: 
 -M'agrada dir-me Knox. 



 
 
 
 
 
 La nit que vam conèixer el Knox vam dormir molt poc. La tronada i la pluja ens 
havia excitat. I també la idea que l'endemà aconseguiríem un equalitzador i podríem fer 
unes proves tal com calia. Després, quan el foraster se'n va haver anat, tampoc no vam 
fer res per intentar relaxar-nos i descansar. 
 El Silvi malpensava del Knox: 
 -Ja ho veureu com tindrem una mala sorpresa. Aquest trinxa venia a netejar-nos 
el mas i l'hem enganxat in fraganti. 
 -Au, va, nano, que tens mania persecutòria -li va fer la Laura. 
 -Ja ho veurem, qui té raó. Per començar jo deixaria aquesta cadena musical i 
els instruments en algun lloc segur. 
 Vaig riure. 
 -Els llocs segurs per als amos de les coses són els més fàcils per als lladres. 
 La Laura, però, estava indignada: 
 -I qui ho ha dit, que el Knox és un lladre? En què us baseu per dir aquestes 
barbaritats? 
 -La intuïció, nena, la intuïció. 
 Estàvem a punt de barallar-nos de debò quan se'm va acudir una solució 
relaxant. 
 -Podríem anar caminant fins al poble. Fa molt bona nit. Potser hi haurà un pub 
obert. L'aigua ha esbandit la pols i una caminadeta ens deurà netejar per dins i per fora. 
 El Silvi va fer un cop d'ull inconscient a la cadena musical. Me'n vaig adonar. Jo 
també creia que el Silvi era una mica exagerat. 
 -I aquest xicot no crec que torni per aquí de moment si té feina a la granja -vaig 
afegir. 
 -Podríem anar a veure aquesta granja -va proposar la Laura. 
 -Jo sé on és. Aquest vespre hi he vist un camió que potser carregava gallines. 
 -No sigueu ximples. Si voleu anar al pub, anem al poble, la granja és cap a l'altra 
banda. 
 -I què! Quina importància té anar amunt o avall si anem a passejar? Tampoc no 
cal que hi entrem, a la granja, només per veure on és, si és gran o petita, com s'ho fan 
per posar les gallines en un camió... Jo no ho he vist mai. Després ens podem arribar al 
poble. 
 -Voleu dir que no hauran acabat de carregar? 
 -Potser no, si s'han aturat mentre plovia. 
 -Anem-hi. Però de lluny, eh? 
 Vam caminar carretera amunt a bon pas, en direcció contrària a la del poble. 
Estava estrellat i tot lluïa de negrors d'aigua. 
 -Aquest és el camió -vaig assenyalar quan passava pel nostre costat una gran 
màquina en direcció al poble, a bona velocitat. 
 -No siguis enze! -em va fer el Silvi-, aquest no pot ser mai de la vida un camió 
que transporta gallines. 
 Em vaig girar cap on se n'havia anat el camió. Els llums vermells del darrera 
s'anaven fonent carretera enllà. 
 -Juraria que és aquest. 



 -Després et sap greu que la gent dels pobles se'n foti, dels rucs de capital com 
tu. Que no has vist mai un camió de gallines? 
 -Jo n'he vistos a l'autopista -va fer la Laura-. Porten les gallines atapeïdes en 
gabietes de fusta i treuen les ales, els colls, les potes, pels forats, entre les reixes. 
 -Ho veus? Fins i tot ella sap com són. 
 -Què vols dir, fins i tot ella? 
 Em vaig arronsar d'espatlles. 
 -Doncs juraria que aquest era el que hi havia a la granja. I, si no, ja ho veureu. 
 Ens vam acostar al revolt on, sota, hi havia la granja. Era a les fosques i no hi 
havia el camió. 
 -Ho veieu, com era aquell? 
 -Per què? Perquè no hi és? Pot fer hores que ha marxat. 
 -No hi ha llum. 
 -I per què n'hi ha d'haver? Vinga, anem cap a casa, que de vegades em feu 
posar nerviós de tan ximples com sou. Mira que veure un tràiler tancat que porta 
gallines! Mira que pensar-se que tindrien la granja il⋅luminada com les fonts de 
Montjuïc! Au, va, fotem el camp que em poso nerviós de tanta ruqueria. 
 Amb tot, la Laura va voler baixar fins a la granja. Nosaltres la seguíem a 
distància, a poc a poc, per no deixar-la sola. Es va acostar a la porta i s'hi va aturar per 
uns instants. Després va venir corrents. 
 -Que fort, tios, quina passada! 
 -Què passa? 
 -He sentit sorolls estranys. 
 -Fantasmes? -va riure el Silvi. 
 -No, eren tot de roncs. 
 Vam fer una riallada a cor. La nostra rialla va ressonar d'una manera estranya 
en aquella explanada molla i erma. 
 -Vols dir que eren porcs? -li vaig dir jo sense poder-me aguantar el riure. 
 -Tu pots riure, però jo no les tinc totes. Allà roncaven. I si no, anem-ho a escoltar 
tots tres. 
 -Au, va, tia, que sents fantasmes! On has vist que les gallines ronquin quan 
dormen? 
 -Potser no eren gallines... 
 -El misteri de la gallina que roncava de nits... Em sembla un bon argument. 
 -Au, anem. Encara sortirà algun pagès i ens fotrà un cop de pedra al cap. 
 Ja no vam anar al poble. S'havia fet massa tard i tampoc no en teníem ganes de 
debò. La Laura s'havia enfadat i el Silvi ens mirava com es mira dues criatures. 
 Cadascú es va tancar a la seva habitació quan vam arribar al mas. I em vaig 
adonar per petits detalls de sorolls i moviments que ells tampoc no dormien, com jo 
mateix, fins que es va fer de dia. No sé què devien fer. Jo em vaig posar els walkmans i 
vaig escoltar música fins que, al final, em vaig quedar adormit. Quan em va despertar el 
Xuc, que trastejava per la cuina i feia un tarrabastall de mil dimonis cada vegada que 
obria la porta d'un armari i li queien olles, cassoles i plats per terra, tenia la sensació 
que no havia dormit pràcticament gens. 
 Quan vaig sortir del lavabo el Xuc m'esperava, agut i foteta com en els seus 
millors temps: 
 -A veure, Víctor, què és aquesta història misteriosa del camió fantasma? 
 -Vés a fer punyetes! 
 Potser aquell mateix dia hauríem plegat veles i ens n'hauríem tornat cap a casa 



si no haguéssim aconseguit l'equalitzador. Però era massa temptadora la idea de 
deixar córrer les enrabiades, la son i l'amor propi, i anar a l'emissora de ràdio local, on 
ens esperava la Moia per fer la nostra prova triomfal. 



 
 
 
 
 
 La Moia tenia la nostra edat, vull dir que com a molt devia tenir divuit anys. Era 
molt eixerida i agradable, simpàtica i maqueta, sense arribar a estar allò que en diríem 
bona. Però t'agradava de seguida, perquè era tota nervi. Així com la Laura era una 
mena de nina de sucre, una d'aquestes que sembla que ni tan sols no tinguin ossos, de 
fina i toveta, suau, com treta de la capsa en cada moment, la Moia era d'aquella altra 
mena de noies que, sense enlluernar, queden naturals a tot arreu, que agraden sense 
arribar a embafar. 
 No sé què en van arribar a pensar els altres, de la Moia, perquè no em vam 
parlar, però em vaig adonar que els agradava de seguida. 
 La Moia dominava a fons la tècnica de l'enregistrament, era una gran 
professional, encara que aquella emissora semblava de joguina, de tan petita. Havíem 
hagut de fer el trasllat dels instruments en una furgoneta i ara, ficats en una saleta 
insonoritzada, quasi ens donàvem cops de colze els uns als altres. 
 -Això quedaria molt millor en una cinta de les grosses que en una cassette -
havia proposat la Moia. 
 -Però com hem d'enviar mostres enlloc amb una cinta grossa? 
 -Doncs també es fa... 
 Però, encara que es fes, nosaltres ho vam deixar córrer. Volíem una cassette 
per poder-ne fer tantes còpies com volguéssim. 
 Aquell mateix migdia ens van entrevistar a l'emissora. Tenia un abast reduït i 
emetia només de dues a quatre i de set a deu per a la gent de la comarca, però per 
alguna cosa es començava. Després de l'entrevista, que ens havia fet un senyor gran 
que s'encallava i s'equivocava de noms a cada moment, la Moia va posar una de les 
nostres cançons, aquella que fa: 
 
 No et pensis que m'enganyaràs, 
 jo no sóc el teu ninot. 
 Si vols jugar... 
 Si vols jugar... 
 Si vols jugar... 
 T'has de mullar. 
 
 La comissió de festes de l'ajuntament ens va rebre aquell mateix migdia i ens va 
demanar si voldríem fer un concert per als joves del poble el dia de la festa major, al 
local del cine. 
 No vam parlar de peles. En els moments de glòria s'han de deixar córrer les 
coses materials. O potser va ser per no tenir la decepció de saber que ens donaven 
quatre rals, just el que costava llogar un joc d'amplificadors decents i una taula de 
mescles. 
 Però ja se sap. Els camins de l'èxit de vegades són plens de revolts i pedres. 
 Aquell dia, en canvi, havíem fet amics. I havíem convidat tot de gent jove que 
encara no coneixíem a passar les tardes al mas a veure com assajàvem i ens fèiem 
famosos. L'estiu començava a prometre. Aquell poble era petit però podia arribar a tenir 
un ambientàs. Hi havia la tira de gent amb una marxa bestial, que de seguida 



connectava. Era qüestió de posar canya a la cosa i anar fent. 



 
 
 
 
 
 Quan vam arribar al mas, eufòrics pel nostre triomf a la ràdio, vam trobar el 
Knox que ens hi esperava. No havia robat la cadena musical ni havia aixafat res, tot i 
que havíem deixat portes i finestres obertes en un atac d'imprudència. 
 -Tio, jo a tu et conec! -va fer el Knox acostant-se al Xuc només de veure'ns 
arribar. 
 El Xuc sel va mirar i va fer una ganya d'estranyesa, va arronsar les espatlles i es 
va deixar caure en un balancí. 
 -Estic fet pols -només va dir. 
 -De debò, compare, jo a tu et tinc clissat. 
 -No siguis tifa, paio! De què em vols conèixer? 
 El Xuc s'acariciava el coll amb el palmell de la mà dreta. Se'l veia cansat, però 
havia aguantat la sessió més bé del que em pensava. 
 -Hauríem de dinar -va proposar el Silvi. 
 -Doncs t'ha tocat, per impacient -li va dir el Xuc-. Passa la carta que triarem els 
primers plats. 
 -Dropos! 
 -Has d'aprendre a no parlar mai més del compte, nano. 
 El Knox s'havia assegut en un tamboret davant del balancí del Xuc. Se'l mirava 
fixament. 
 -Si no fos per les ulleres... No vas estar enrotllat una temporada amb la 
Macarena Brown? 
 Ens vam posar a riure tots alhora en sentir allò, tret del Xuc, que va reaccionar a 
la poca-soltada: 
 -Fot el camp del meu davant, mussol! Quina mania t'ha agafat, ara? No t'he dit 
que no ens coneixem de res? 
 -Així que es deia Macarena... -li vaig fer broma. 
 -Quins noms gasten les americanes! -el Silvi reia-. Mira que anar a l'altra punta 
de món per lligar-te una tia que es digui Macarena! 
 -No m'estranya que s'empipi -va dir rient la Laura-. Pobre Xuc! 
 El Knox també havia quedat descol⋅locat. No devia saber què era el que ens feia 
tanta gràcia. 
 -La coneixíeu? 
 La Laura se'l va mirar. Tenia els ulls plens de llàgrimes de tant riure. 
 -Qui, la Macarena aquesta? I ca! No! Però ja m'imaginava que havia fet alguna 
destrossa o altra de cors femenins, amb un any de ser a Amèrica. 
 -Qui ha estat a Amèrica? -va preguntar el Knox, desorientat. 
 -El Xuc, home! No deies no sé què d'una tal Brown? -li va aclarir el Silvi. 
 -Potser no és ell. La Macarena Brown que jo dic vivia a Barcelona. 
 -I venia d'Amèrica? O hi va anar? Nois, ja m'he perdut del tot -vaig riure encara 
jo. 
 El Xuc feia mala cara. 
 -No em fa cap gràcia. 
 -Això és que et prenc per altre. La Macarena Brown era una que li deien la 
Panotxa. 



 -I fot-li! -va dir el Xuc encara més enrabiat-, ara em surt amb la Panotxa! 
 -Que heavy, col⋅legues! 
 Nosaltres rèiem com tres descosits. 
 -No deus ser tu, tio. El que jo coneixia no estava tan xupat ni gastava aquestes 
ulleres. Però se t'assemblava un ou, compare. 
 La Laura encara en volia saber més detalls, dels amors americans del nostre 
cantant-guitarra, però el Xuc se n'havia anat a la bassa a banyar-se i el Silvi havia de 
fer el dinar. El Knox semblava descol⋅locat i va voler marxar. 
 -Tornaré a la tarda. Us portaré un regal. 
 -El deu haver fotut d'algun lloc -va comentar amb un to agre el Silvi des de la 
cuina. 



 
 
 
 
 La Macarena Brown va resultar ser la germana del Knox. Una història trista que 
ens havia de servir per a una de les nostres lletres: 
 
 La seva vida jove enganxada al cavall 
 s'escorria pels carrers 
 de Barcelona. 
 Buscava el cel a cops d'agulla 
 i la neu 
 li endolcia com la mel 
  les tardes buides. 
 Macarena Brown li deien, 
 la Panotxa, 
 no tenia ni un nom que fos ben seu. 
 El seu preu: 
 Dues mil punyeteres peles, 
 servei complet. 
 No hi entrava el multielàstic. 
 Dues mil fotudes peles 
 que es perdien 
 vena avall. 
 O potser menys... Els ulls tancats, 
 els punys estrets. Hi havia molts dies 
 que no queia un mal paper. 
 Són temps dolents. 
 Tothom busca la vida al carrer 
 i està massa cardat el negoci. 
 Macarena Brown li deien: 
 No tenia ni un nom que fos ben seu. 
 S'hauria empenyorat la vida, 
 ho sabeu, 
 per una dosi adulterada, 
 pel que fos. 
 Un dia se la va endur del tot 
 un polsim de neu pura. 
 I ella, redéu, 
 ja feia temps que era fora. 
 Macarena Brown li deien, 
 la Panotxa. 
 Macarena Brown, 
 ningú no la trobarà a faltar. 
 Ni tan sols un nom seu no tenia. 
 
 
 -Vaig anar a viure amb ella cap al final, perquè em va fer pena, estava ionqui 
perduda. Ja no era bona per a res. Ni tan sols per guanyar-se el pico. 



 -I no la podien acollir en algun hospital? En algun centre de... -va fer la Laura, 
esgarrifada. 
 -Perquè t'ajudin n'has de tenir ganes. La darrera temporada ella va estar en una 
granja. Ho va arribar a deixar. Costava peles, moltes peles, una pasta immensa que 
s'embutxacaven aquells podrits en nom de la rehabilitació, així en deien. Però ho va 
arribar a deixar i això era el que comptava. Durant mig any. Del tot. Ho va deixar. 
 -I qui les pagava? 
 -El què? 
 El Knox va fer com qui no s'adona de què li pregunten i va somriure 
amargament. 
 -Aquelles peles, el que costava la granja. 
 -El cavall, tios, ¿qui volíeu que les pagués?. 
 -No t'entenc -va dir la Laura. 
 -El cavall pagava perquè ella se'n pogués desenganxar. I què? La vida és així, 
el carrer és molt dur... 
 -Els seus amics vols dir? 
 -Deixem-ho córrer. No t'hi escalfis el radiador. Al final ella va fotre el camp de la 
granja, un bon matí, així, pel morro, i va tornar al carrer i al pico. 
 -Però algú l'havia d'haver deturada... 
 -Psè... Prova-ho algun dia, de ficar-t'hi, en lloc de fer sermons amb el cul ben 
encastat a la butaca. 
 -Però... 
 -La mocosa era el que em feia pena. Era petiteta, escanyolida, negreta, no sé si 
menjava prou. Jo quan podia li donava bunyols i pastissos, i patates fregides, i ella s'ho 
fotia tot, halava com una descosida, i tot perquè es posés grassona. Però era com tirar-
ho a la claveguera, no se li notava res. Quan va estar a la granja amb la Macarena la 
petita estava prou bé. Després es va tornar a assecar i plorava matí i tarda i nit. Era un 
pegat de mocs, pura pell i ossos. A la Macarena li agafava la neura, tope fort, no ho 
aguantava. Si li fotia pinyac encara marranejava més. Per això de vegades es partia el 
pico amb la menuda. Perquè callés. 
 Ens havia deixat aplanats, sense saber què dir. Només la Laura va reaccionar i 
va poder articular un parell de paraules, les úniques que tenien algun sentit: 
 -No fotis! 
 -No foteu aquesta cara d'àngels purs i rectes, que em feu agafar vomitera de tan 
bons paios com sembleu. Com si fóssiu els únics de carn i ossos i, els altres, tots 
merda. El món és com és i tot quisqui s'espavila com pot. La Macarena no volia fotre a 
la nena. Només que no l'aguantava, no podia. Sentir aquell plor seguit, seguit, la 
disparava a més de dos-cents per hora. Va arribar un moment, quan ja no es movia de 
casa, que la nena estava que es moria, una pellinga que ni piulava. Com la Macarena. 
Llavors la vaig facturar. No podia fer res més i no volia veure com s'acabava de fondre. 
Em feien pena totes dues. Sobretot la petita. Perquè la Macarena s'ho havia buscat. El 
carrer és la selva. N'hi ha que la palmen, n'hi ha que mengen carronya i n'hi ha que són 
la pura carronya, que es deixen anar sense lluitar fins que es confonen amb la merda, 
pura merda. Sempre n'hi ha algun que se'n surt. Però la nena... 
 Ens el vam mirar tement entendre alguna cosa terrible de les seves paraules. 
No sabíem quina cara fer. Nosaltres havíem estat molt bé al món i ara, davant del 
Knox, en teníem quasi remordiments. Què sabíem de la vida dura? Com podíem 
adoptar una actitud radical, d'una duresa agressiva en la nostra música, si tot ens havia 
estat des del bressol com ensumar flors i violes? 



 -Algun que se'n surt com tu? Tu te n'has sortit? -va preguntar el Silvi amb un cert 
to de repte. 
 Però ell ni se'l va escoltar. Continuava la seva història sòrdida, irreal. 
 -Menuda, bonica, li vaig dir, ¿t'agradaria anar en un lloc on hi haguessin molts 
pastissos? Ella em va fer que sí amb el caparró i me la vaig carregar al coll. Tenia uns 
ullets simpàtics però tristos, enlleganyats, fondos i negres com la misèria. La vaig 
estrènyer molt fort, per no veure-la. Pesava com un paper de fumar. No tenia força ni 
per plorar. Vaig córrer amb ella Rambla amunt. Aquella nit hi havia Liceu. Hi havia els 
cotxarros deturats al davant, en sortia gent mudada, contenta, podrida de calés. Em 
vaig reullar una d'aquelles meuques, una donarra madura, carregada de penjarelles i 
culs de got, satisfeta, i li vaig endinyar la Menuda sense que tingués temps per saber 
què havia passat. Vist i no vist i la nena ja tenia qui se'n cuidés. Jo me'n vaig tornar al 
carrer, a vendre, a sobreviure, a fotre puntada de peu perquè mentre piques no reps. 
No tenia ni tan sols un nom i va plorar quan aquella dona la va agafar perquè no li 
caigués. No pesava res. Encara sento aquells plors embussats, aquell nas de mocs. 
Tenia quatre anys i no tenia nom. Jo li deia Menuda. No en vaig saber res més. Sabia 
que un dia la Macarena s'acabaria del tot perquè no volia viure i li vaig anar portant el 
que necessitava cada dia. No va arribar a preguntar què s'havia fet de la Menuda. Com 
si no l'hagués tinguda mai. 
 -Les dosis, vols dir? Les hi vas portar tu mateix? 
 -A què ve aquesta comèdia? Què, doncs, si no? 
 -Tu la vas ajudar a morir! La vas matar! -va fer la Laura, esgarrifada. 
 -I com ho pots saber, tu? Què saps d'aquell cau fosc i pudent?, d'aquell anar 
passant els dies sense teca ni calés ni poder-ne guanyar? Què saps de la pobra 
enganxada que ja no sap ni vendre el seu cos i que la maltracten, la roben, la violen, 
perquè tothom ja li llegeix a la cara que per una dosi donaria la vida? Què es pot fer 
sinó ajudar-la? Que es pot fer quan una està tan cardada sinó deixar-la tranquil⋅la, que 
no la burxin més, que no l'acabin de fotre del tot? 
 -A base d'estendre la merda pels carrers, d'ensorrar altra gent. D'acabar-la de 
matar... 
 -És un món de merda, tia. Ens hi ensorrem fins als ulls. N'hi ha que passen 
flotant i els sembla que són més bons que els altres perquè no s'hi han emmerdat. 
Perquè tenen les mans netes. Què et penses? Que a ella la va fotre el cavall? I ca! 
També m'hauria fotut a mi i mira... Ella hi va arribar per altres coses i es va morir 
perquè no sabia com viure. 
 -Però mentre hi haurà camells... 
 -Els camells només són correus. El mal no el fan els camells. El qui vol jugar fort 
no està per històries i es fot d'una manera o altra la vida a fer punyetes. Amb cavall, 
amb mam o sense res. Tothom és lliure de triar la manera d'anar-se'n a l'altre barri. 
 -I a tu et sembla bé... 
 -A mi no hi ha res que em sembli ni bé ni malament. La vida és dura. L'Abdullah 
va morir d'una ganivetada a la porta de la pensió perquè volia defensar la paga que 
portava a la butxaca d'un desgraciat que tenia el mono i la necessitava més que ell. Em 
deia que jo feia mal fet de passar paperines. L'Abdullah pencava com un negre i no 
tenia papers, i molts dies no li pagaven perquè no tenia papers. Molts dies havia hagut 
de dormir al carrer. I no podia tornar a casa seva perquè havia donat tot el que tenia 
per poder arribar fins aquí i allà només hi quedava la fam. Això és el que deia, almenys, 
així és com volia viure. Porcs del dimoni! I em deia que jo feia mal fet. Imagina't! I jo 
encara hi sóc, i ell... Té, una blanca als budells i llestos. 



 -I què hi pinta aquest tal Abdullah? Tu fuges d'estudi. 
 -I vosaltres no hi heu entrat mai. 
 -Home! 
 -Molt de rock, molta música dura, però no sou sinó figuretes de saló. M'ho 
hauria d'haver calat. 
 -Què vols dir? -va fer la Laura. 
 -Res que tu puguis entendre. 
 -No te'n vagis, Knox! Explica'ns-ho. 
 -A fer punyetes. No serveix de res xerrar. 
 I se'n va anar a poc a poc. No feia cinc minuts que era fora que arribava el Xuc 
amb la furgoneta atrotinada de la Moia. 
 -Què és això? 
 -Una estora teixida a mà. Ens l'ha regalada el Knox. 
 -Sembla moràpia. 
 -Ens ha dit que era del Marroc. 
 -D'on la deu haver fotuda? 



 
 
 
 
 
 La Laura va quedar impressionada per la història de la Macarena. Va anotar al 
seu bloc aquestes quatre coses després de treballar la lletra i la música, després 
d'enregistrar per primera vegada la nostra Macarena Brown. 
 
 «Costa més del que sembla captar tot el dramatisme d'una història real en una 
cançó. Totes les paraules queden curtes davant la imatge d'una persona ensorrada fins 
a l'extrem de no apreciar la vida. I d'una criatureta indefensa que encara no és prou 
lliure per decidir per ella mateixa si vol viure. 
 »Li deien la Panotxa. Un nom de dona del carrer. Qui en dóna res, per una dona 
del carrer que va de caiguda? 
 »I què en sabem nosaltres, de tot això? I què volem saber-ne? N'hem fet un 
rock, que més que un rock és una balada. El Xuc ha cantat la millor cançó de la seva 
vida, una música dura, esqueixada, violenta i tendra, feta d'arravataments i espasmes, 
feta de fils melòdics i carícies. I em fa l'efecte que encara ens hem quedat curts. 
 »Perquè en el fons ha sortit una mena de clixé impersonal, una justificació amb 
les nostres consciències. Què en sabem, de debò, de la vida? Què en podem saber de 
les Macarenes Brown que hi ha pels carrers?» 
 
 Potser no en sabíem gaire, però vistes les coses potser la ignorància tampoc no 
era una desgràcia tan grossa. 
 Aquella mateixa tarda que el Knox ens ho va explicar vam començar a treballar 
en el rock de la Macarena. El Xuc, que no en volia saber res al principi, s'hi va abocar 
després amb cos i ànima i va ser el qui en va treure més suc. A la nit ja teníem alguns 
acords i un esborrany de lletra. El Silvi anava muntant arranjaments i ja començava a 
sortir una mostra del que seria el rock més dur i dolorós del nostre estiu. Bé, el més dur 
i dolorós encara no. Però llavors ens ho crèiem. 
 Aquell vespre em va tocar a mi de preparar el sopar. Vaig omplir unes safates 
amb formatges i embotits i llesques de pa amb tomàquet, i una altra amb tallades de 
meló i de cíndria. Vaig servir-ho tot damunt l'estora que ens havia portat el Knox i vam 
menjar enmig d'un silenci incòmode. Tothom tenia coses a dir, però ningú no les deia. 
La Moia ens havia dut birres, s'havia quedat amb nosaltres i havia assistit 
entusiasmada al nostre procés de treball. No tothom tenia aquest privilegi. Ara, però, 
callava com els altres. 
 Més tard vam deixar córrer la nova creació. Estàvem molt cansats i el dia havia 
estat molt dur. A més, la Laura, el Silvi i jo portàvem son endarrerida. Jo me'n vaig anar 
a dormir aviat. Els dos germanets devien fer el mateix, perquè quan va arribar la Moia, 
esverada, demanant-nos que correguéssim amb ella a la platja, també dormien. 
 El Knox va aparèixer de sobte, com si portés radars a les orelles, i se'ns va 
afegir. Eren ben bé quarts de quatre. 



 
 
 
 
 
 Vam córrer cap al magatzem de material esportiu. La platja era buida. Feia un 
aire calent i sec de ponent que molestava. 
 -Xuc, home, surt d'una vegada, no siguis criatura! -va cridar el Silvi. 
 La mar apagava les nostres veus arran de gola. Si no era molt a prop, ja podíem 
cridar que el Xuc no ens podria sentir. 
 -On era quan te n'has anat? 
 -Ha pujat a les roques, allà baix. Deia que es tiraria de cap a mar. Després ha 
rigut i ha dit que ho deia de broma. Hem vingut passejant fins a les instal⋅lacions 
esportives, fins aquí. Llavors m'ha dit que me n'anés, que volia estar sol. M'ha cridat 
que me n'anés, que fotés el camp, de males maneres. L'he trobat molt esverat, molt 
estrany. He pensat que podria arribar a fer un disbarat. M'ha fet por i us he vingut a 
buscar. 
 -Però et sembla que pot haver provat de tornar-hi, a les roques? 
 -No ho sé. Ja us he dit que estava estrany, molt estrany. Un instant era una 
persona molt agradable i l'instant següent es posava com un boig. Com si no sabés 
ben bé què li passava. Com si hagués perdut el seny. 
 -No li havia passat mai... -va fer la Laura. 
 -Devia estar cansat, dona -la vaig tranquil⋅litzar. 
 -I per què no podíem tornar junts? O per què no en podíem parlar? Per què 
m'ha fet marxar? 
 -De vegades hi ha coses que no et surt de parlar-les amb ningú. Hi ha moments 
que t'agrada estar sol. 
 El Silvi s'havia acostat al magatzem: 
 -Mireu, la porta està espanyada. 
 Vam entrar. No hi havia llum elèctrica i no es veia res. Vam fer alguns passos a 
les palpentes. Vaig ensopegar amb una taula de wind-surf i em vaig pelar un colze 
contra el ciment de la paret. 
 -No es veu res. No crec que sigui aquí dins -vaig dir mentre em fregava la 
coïssor del colze. 
 La Moia estava molt nerviosa. 
 -No l'havia d'haver deixat sol. 
 -Qui sap on és. Potser ha tornat caminant al mas. 
 -Mireu! 
 El Knox assenyalava mar endins. Em va costar de veure res, perquè la lluïssor 
de la lluna sobre l'aigua, feta de rissos i tremolors, de vent i ressaca, era massa forta. A 
poc a poc, però, vaig poder distingir una ombra petita, negra, entre les pampallugues. 
 Recordo el dia que vam aprendre a fer anar les planxes de vela, feia poc més de 
dues setmanes. Va ser el segon dia d'anar-hi. Estava núvol i la platja quasi era buida. 
El dia abans ho havíem intentat, però la cua per fer servir les planxes era tan 
monumental que era impossible que ens en pogués arribar a tocar una en tot el que 
quedava de matí i tota la tarda. L'endemà, en canvi, vam navegar a cor què vols sota 
un cel agrisat i en calma. Els dies ennuvolats eren els millors per anar a la platja. I 
encara feia més calor. 
 Aquell migdia vam tenir una planxa per a cadascú. No feia aire i quan 



aconseguíem aixecar la vela ens quedàvem allí quiets, dalt de la planxa, contemplant la 
proesa que havíem fet, com uns estaquirots, fins que perdíem l'equilibri i tornàvem a 
caure de cul a l'aigua, rient com descosits. O quèiem com granotes damunt la vela, al 
darrera seu, espaterrats, encara aferrats a l'agafador. 
 El Xuc en va aprendre aviat. Tenia facilitat per a tota mena d'esports i jo 
l'envejava per aquesta senzillesa que gastava a fer les coses, que semblava que no 
feia cap esforç i li sortia tot tan bé. Però els altres també en vam aprendre a poc a poc. 
El monitor estava per nosaltres, els únics clients. I ens ho va explicar tot de les planxes 
de vela i de les condicions de la mar. 
 Hi vam tornar cada dia. Era l'únic lloc que coneixíem on no calia pagar per 
divertir-te, perquè eren unes instal⋅lacions municipals i ho pagava tot no sé quin 
ajuntament, una cosa de promoció de les activitats juvenils, no sé què. El cas és que 
ens vam fer uns experts de la navegació amb planxa de vela amb una setmana. I com 
que hi anàvem sempre, l'encarregat feia una mica de trampota i ens tenia cada matí a 
primera hora a la llista perquè ens toquessin les planxes a l'hora del fort de la calor, 
quan hi arribàvem. 
 Primer anàvem endins, ben endins, tots quatre. Després lliscàvem paral⋅lels a la 
costa i fèiem curses i ens envestíem. Deixàvem les planxes i ens remullàvem en 
aquella aigua d'un blau-verd transparent, rabiosament viva, lluminosa, que ens 
engrescava i ens emborratxava d'excessos. Perquè jo veia la Mediterrània des 
d'aquella taula de wind-surf com una mar d'excessos. I la costa, clapada de blancs 
d'una estridència enlluernadora, era com una orgia de claror, com un castell de focs de 
dimensions gegantines. 
 Al cap de pocs dies se'ns va afegir el Knox a aquestes remullades purificadores i 
quasi rituals. Després la Moia. Coneixíem bé la platja. I la platja, que mai no coneix 
ningú, era la nostra millor amiga. 
 Vaig mirar endins, cap a aquell punt d'ombra que assenyalava el Knox. 
 -Segur que és ell! 
 Era una mala nit per fer vela. L'aire fort de ponent, el terral, empenyia mar 
endins amb molta facilitat. La tornada a la costa s'havia de fer difícil. Si hagués estat de 
dia no ens haurien deixat pas agafar les planxes. 
 -Però què vol demostrar? 
 Havia d'estar molt boig per tirar mar endins tot sol. 
 -L'hauríem d'ajudar -va fer la Moia. 
 -Avisarem algú. Els guardacostes del port, la policia, la Creu Roja, qui sigui. Jo 
no em veig amb cor d'agafar una planxa, ficar-me en aquest parany i sortir-ne com si 
res -va dir el Silvi. 
 -Doncs jo hi vaig -va fer el Knox. 
 -És millor avisar, Knox. Tampoc no hi podries fer res i llavors seríeu dos a no 
poder tornar -li va dir la Laura. 
 -I qui ho ha dit, que no es pot tornar? Només cal tenir una mica de traça. A més, 
dues persones a fer una cosa poden arribar molt més lluny que una. 
 Recordo que el vam estirar, li vam dir coses, li vam demanar que no, però no va 
servir de res. Jo em vaig quedar a la platja i el Silvi, la Moia i la Laura van marxar amb 
la furgoneta a demanar ajuda. El Knox ja s'havia agafat una planxa i sortia llampant cap 
a l'horitzó a través de les negrors mòbils, a través d'aquell parany d'aigua. 
 Tot i que anava de pressa, em va semblar que la planxa del Knox trigava molt a 
arribar on era la del Xuc. Ja feia estona que el Xuc, si és que ho era, havia deixat caure 
la vela i es feia molt difícil de veure'l des de la sorra. Però així que la vela del Knox s'hi 



acostava, vaig tornar a veure el Xuc, dret i esquifit, insignificant, sobre l'aigua. Llavors 
també va caure la segona vela. I vaig perdre de vista les siluetes. Eren massa lluny. Ja 
no distingia res, només estava enlluernat i em coïen els ulls. Em vaig asseure a la 
sorra, com un estaquirot, sense saber què hi feia, allà, jo que no havia anat a demanar 
ajut ni m'havia llançat a la mar a fer el valent. Vaig estar-me allà, tot sol, molta estona. 
 Després vaig sentir el soroll de la llanxa, una llanxa grossa, amb focus, que es 
va deturar una estona. Després se'n va anar. I al cap de molt de temps van arribar tots 
amb la furgoneta a buscar-me. 
 El Xuc i el Knox, embolicats amb tovalloles, tenien la cara plena de talls i 
trompades. Van dir que s'ho havien fet en caure de les planxes. I van estar en silenci 
durant tot el trajecte. S'havien salvat per miracle de ser internats a l'hospital. 
 I jo, com que ningú no deia res i tothom feia mala cara, em vaig quedar ben bé 
sense saber què passava. 
 Aquella va ser la darrera vegada que vaig veure el Knox abans que les coses es 
compliquessin de debò. 
 Fins i tot després em va costar arribar a entendre què havia passat aquella nit a 
la platja i per què. Ni el mateix Xuc no en va parlar. Potser és que no sabia com 
explicar-ho. 



 
 
 
 
 La Laura va ser la que va acusar més la desaparició del Knox. Ningú no ho va 
treure a la conversa i ara això em fa fins i tot estrany. Però he de dir que no em va 
importar gaire de no trobar-me més aquell ditxós Knox fins i tot a la sopa. Vaig creure 
que s'havia cansat del nostre grup i, sobretot, de la mena de xous que es muntaven a 
les tardes al mas. Nosaltres no érem com ell, no devíem ser el tipus de persones amb 
qui es trobava bé. I a mi, la veritat, ja ho he dit, sense tenir-li cap mania concreta, no 
m'havia fet mai peça del tot. 
 En canvi, nosaltres ens començàvem a ambientar entre el jovent del poble, que 
venien cada tarda i vespre a veure com assajàvem i a cantar i a ballar amb nosaltres. 
 La Laura, però, havia anotat al seu bloc: 
 
 «Hi ha com una mena de buit entre nosaltres des de la nit que el Knox se'n va 
anar. La prova és que no en parlem, que no hem parlat gens d'ell, ni tan sols no li hem 
donat l'oportunitat d'arribar a dubtar que sigui culpable. 
 »M'agradava el Knox. Potser és millor que no torni i que jo me'n pugui anar 
oblidant de mica en mica, dolorosament, però amb la decisió presa per la meva 
voluntat: com si m'estigués traient una punxa del palmell de la mà i m'hagués de fer 
sang i m'hagués d'arribar a fer un tall amb les tisores, amb la navalla, per tal d'arribar-
me a arrencar allò que em pot fer encara més mal si ho deixo dins. 
 »Tot el que tenia d'atractiu ho tenia de tèrbol. M'adono, i em fa mal, que el que 
m'agradava més d'ell era tot el que el feia diferent, allò que als meus ulls era prohibit, 
insospitat, a l'altra banda de tota frontera. Jo l'hauria seguit amb els ulls clucs sense 
preguntar-li res si m'ho hagués demanat, que no m'ho va demanar mai: sota un pont, a 
l'Himalaya, en un barri de barraques, a la presó. Tot el que ell m'hagués proposat ho 
hauria trobar excitant, fort, seductor. I ara només aquest pensament m'esgarrifa. 
 »Potser millor que hagi desaparegut sense dir res, sense ni tan sols intentar 
explicar quins motius havia tingut per intentar d'ofegar el pobre Xuc. La seva cara i la 
del Xuc pagaven per tota explicació, però, quan els van treure de l'aigua. Si la llanxa no 
hagués arribat a temps potser el Xuc ja no hi seria, potser el Knox se n'hauria desfet i 
ens hauria pogut continuar enganyant, ens hauria pogut dir que el nostre amic ja era 
ben mort quan ell hi va arribar, o que s'havia debatut amb la mar i amb les planxes per 
tal de salvar-lo, però que al capdavall no ho havia aconseguit. 
 »Ara l'única cosa que s'ha mort ha estat una impressió meva: aquelles ganes de 
trobar-ho tot bonic, aquella sensació de viure el moment com la del qui s'omple la boca 
d'aigua fresca al pic de l'estiu, i sents mentre beus a glopades, amb golafreria, que tot 
el cos se't fa aigua, que ets feliç. 
 »El Xuc també està trist des d'aquella matinada a la platja i no en parla mai. 
Algun secret massa gros devia voler amagar el Knox, alguna cosa horrible que el Xuc li 
va arribar a conèixer. Per això el va voler matar. I jo encara sóc incapaç d'imaginar què 
hi pot haver al món de tan gros, de tan secret, de tan terrible, que un sigui capaç de 
matar perquè no se sàpiga. 
 »Havia arribat a justificar tot el que el Knox ens havia explicat de la seva vida, 
com si ell no hagués tingut la culpa de res i haguessin estat les circumtàncies el que 
l'hagués abocat a una existència tan equívoca: pinxo, camell, vagabund, qui sap si 
assassí... Tant, que fins i tot havia aconseguit d'enlluernar-me. Ara sé que 



m'equivocava. I encara que no vull jutjar-lo, sé que jo no feia bé de deixar-me 
conquistar pel seu món de marginalitat.» 
 
 La Laura, doncs, i una mica el Xuc, que tenia dies realment foscos, d'una gran 
debilitat, eren els únics que sentien alguna mica de cosa per la desaparició del Knox, 
cadascú pels seus motius. No cal dir que el Silvi estava encantat de la vida que aquell 
fantasma hagués tocat el dos. 
 Ja no hi pensava. Ni jo. 
 El matí que vaig entrar a la caseta de les eines per mirar si trobava una aixada, 
vaig tenir una sorpresa. Hi havia pòsters dels Pink Floyd, The Who, uns quants dels 
Rolling Stones, antics i moderns, de Police, dels U2 dels Guns n'Roses, de l'Alice 
Cooper. Tota una galeria. Totes les parets, tot el sostre, estava empaperat de figures 
de la música, de monstres de tots els temps. Vaig cridar els col⋅legues: 
 -Sembla la capella Sixtina, nanos! 
 El Xuc no hi va donar cap mena d'importància: 
 -Ah, sí, són del Knox. 
 -Del Knox? -la Laura, amb sorpresa. 
 -Vivia aquí -el Xuc, amb naturalitat. 
 -Amb raó sempre el teníem al damunt. I com és que no ens n'havíem adonat? -
vaig fer jo. 
 -Qui no se n'havia adonat? -el Xuc. 
 -Tu sí? -el Silvi, amb sorpresa. 
 -I és clar. Calia ser molt cec -el Xuc. 
 -Però des de quan ho sabies? Li havies dit tu que s'hi quedés? Per què allà i no 
a casa? -jo. 
 -No siguis enze! S'hi va instal⋅lar pel seu compte. Devia sentir la música. Jo no 
sabia ni qui era, ni tan sols que existia. Quan va començar a aparèixer per aquí sense 
moure's, de dia i de nit, ja vaig veure que se'ns havia colat a la caseta de les eines. 
 -I li vas dir res? 
 -Per què? Ell tampoc no en va dir res... No calia parlar-ne. Segur que s'hauria 
posat violent si li hagués dit res. No ens feia cap mal. 
 -I ara on és? -la Laura. 
 -El vam fotre fora, oi? Doncs és fora. Out. 
 Vaig donar un cop d'ull a aquella cabana. M'hauria agradat de tenir alguns 
d'aquells pòsters a la meva habitació. El qui els havia deixat allà, ben segur que no se 
n'havia anat de gust. 



 
 
 
 
 La canalla del poble ens venia a veure com assajàvem. Això era divertit però de 
vegades també ens portava algun problema. Per exemple aquella nit, l'endemà 
d'aquella aventura a la platja. Havíem convidat més basca que mai per refer-nos, per 
intentar de pensar que no havia passat res. 
 Havíem començat amb el nostre repertori i després havíem tocat coses d'altres 
grups, coses fortes, amb molt de ritme. La bateria tronava, les guitarres anaven més 
ràpides que els llamps, el Xuc panteixava i quedava tot molt esqueixat, molt violent, 
molt real. 
 La canalla es posava a cent. Ja era bo. Era com un assaig d'un directe. Ens 
anava bé de poder provar coses amb la basca perquè vèiem on connectàvem i 
nosaltres ens anàvem enrotllant de mica en mica. 
 Però algú es va tancar a la cabana de les eines i s'hi va muntar el seu cel 
particular. El vam trobar l'endemà amb un parell d'ampolles de les grosses buides. 
L'havíem buscat pertot arreu, ja només ens quedava aquell cau. 
 -No em diguis que se les ha mamades senceres -va fer la Laura. 
 Estava adormit i feia una ronquera estranya. 
 -Sembla com si s'estigués morint -va fer esgarrifat el Silvi. 
 Vam intentar de despertar-lo però no reaccionava. Li vam mullar el cap. 
 -L'hem de portar al poble. Aquest paio està molt fotut -jo. 
 Tenia una ampolla de wodka i una de whisky. 
 -Vols dir que se les ha begudes totes ell solet? -el Xuc. 
 El vam portar al poble amb la furgoneta atrotinada de la Moia. Se'ns volien 
quedar. Deien que si li passava alguna cosa, la culpa seria nostra. 
 -Si ni tan sols no l'havíem vist! -va fer la Laura. 
 El Xuc ens va explicar el cas dels Judas Priest. Hi havia un parell de sonats que 
s'havien enrotllat molt escoltant els seus plàstics i s'havien passat de dosis. Ho havien 
destrossat tot. Després s'havien agenciat uns revòlvers i s'havien engegat tot de trets. 
L'havien palmada d'una manera realment heavy. Resultat, que havien donat la culpa 
als Judas i els havien portats a judici. 
 -Però ells no tenien cap culpa que aquells paios estiguessin sonats! -el Silvi. 
 -I és clar que no. Això van dir al judici. Però els mòmies, els panxacontents de 
tot el món ho van aprofitar per parlar dels perills d'aquests degenerats del rock. 
 -Realment, els Judas tenen una pinta una mica forta. 
 -I si algú s'enrotlla més del compte i s'ho creu... 
 -Sí, com si es tira del balcó de casa perquè es pensa que pot volar. Quina culpa 
en té l'inventor de Superman, o de Mary Poppins? -vaig fer jo. 
 -Com això nostre. Si el paio volia beure perquè tenia set, una set bestial... 
Nosaltres no hem dit mai que això fos bo -la Laura. 
 -Doncs creuem els dits perquè no li passi res, a aquest pobre sonat. Perquè jo 
no m'ho veig gens clar... 
 -Els Judas van guanyar el seu judici. Es van presentar ben vestits, ben 
pentinats, sense els claus i les cadenes. I van guanyar. Ningú no els podia culpar d'uns 
cervells girats. 
 -Nosaltres també estem nets. I no som de bon tros tan espectaculars ni tan 
violents com els Judas. 



 Potser no érem tan espectaculars, però vam passar un canguelis semblant. Fins 
que el marrec es va espavilar i ens van deixar marxar després d'engegar-nos un sermó 
dels que fan època. 
 A ell, li havien d'haver fet el sermó! 



 
 
 
 
 Una nit vaig tornar a veure el camió a la granja. Havia sortit a donar una volta tot 
sol, com quasi cada vespre. I sempre havia passat per allí amb l'esperança de tornar a 
trobar el camió, perquè m'havia picat que em diguessin ximple feia poc més d'una 
setmana, quan els havia dit que hi havia vist un tràiler tancat que carregava gallines. 
 Era el mateix camió, o almenys era molt semblant. Em vaig acostar a la vora de 
la carretera i vaig mirar cap a sota. No es veia moviment i hi havia poca lluna. No hi 
havia cap mena de llum. Però no tenia cap dubte que el camió havia tornat. 
 Vaig estar a punt d'anar corrents al mas per cridar els meus amics i dir-los que 
vinguessin, que veurien amb mi qui era el ximple i qui s'havia inventat quina mena de 
vehicles carregaven gallines. Però vaig pensar que potser em passaria com l'altra 
vegada i que quan hi tornaria amb ells, si és que em volien seguir, ja no hi trobaríem 
res. Llavors sí que riurien de debò. 
 Així que vaig baixar a poc a poc pel camí de terra i em vaig acostar al camió. 
Portava una matrícula estrangera i els distintius del transport internacional, d'aquells 
camions tancats que ni tan sols no regiren a les duanes i que van d'emissor a receptor 
directament. Un TIR, tal com es diu. 
 Poca mercaderia em semblaven uns quants centenars de gallines per utilitzar 
aquella mena de transport, que devia ser força car. I més que res, que un dels requisits 
d'aquell transport era que la caixa del camió havia de quedar tancada hermèticament 
des de la sortida fins al punt d'arribada. Estava temptat de preguntar-los si portaven 
bombones d'oxigen per a les pobres bestioles viatgeres. 
 Però allò no semblava anar de broma. Ni semblava que tractava de gallines. 
M'hi vaig acostar una mica més i vaig sentir veus a l'interior de la granja. Algú estava 
cridant, com si fes un discurs. Però les finestres eren molt entelades i no s'hi veia. M'hi 
vaig acabar d'acostar i vaig veure que les finestres estaven tapades per la part de 
dintre amb papers. Em vaig arribar a la porta, que era nova i ben reforçada. Es veia 
una escletxa de llum. Vaig estirar el pom i va grinyolar una mica, com un gemec suau, 
cosa de no res. Em va arribar una bravada agra, una pudor molt intensa, amb una 
alenada de llum somorta. Vaig fer un parell de passos. I prou. 
 Només recordo que em vaig sentir una mà a l'espatlla i una sensació d'ofec que 
va durar un instant. Quan vaig obrir els ulls era al mas, ajagut en una gandula, i em 
miraven unes quantes dotzenes d'ulls. 
 -No t'entrompis més, nano, si vas sol al poble -em va renyar el Xuc. 
 -Jo? Si no he pres res! -vaig protestar. 
 -Sort que t'han conegut i t'han portat a casa, que si no, ja em diràs quin número. 
De segur que et fitxen i envien a buscar els de casa teva -em va dir la Laura. 
 -On era? On m'han trobat? 
 -Ui, nano, quina merda portes! Sort que teníem amoníac! 
 -Però on era? 
 -A la porta de La Lluerna. Assegut a terra i pesant figues. 
 -No em creureu... 
 -I tant que no! 
 -No he begut gens... 
 -No! I és clar, que no! 
 -He anat a la granja. Hi havia el camió. He sentit veus... 



 -No t'hi esforcis, nano. 
 -De debò. Hi havia homes... 
 -I gallines. Sobretot moltes gallines. 
 Van riure tots. No em creia ningú. Algun graciós, encara, passant-se de llest, va 
dir: 
 -Granja? Quina granja? 
 El Silvi ara aprofitava l'ocasió per enganxar-se a la broma i fotre's de mi: 
 -Aquella que hi ha allà dalt, sota el revolt. Fa dies que hi veu visions. 
 -Però si fa anys que està abandonada! 
 -I què? Jo hi he vist gent avui -em vaig defensar, valent. 
 -Amb el cego que portes series capaç de veure pingüins a la bassa, xaval! 
 No em van voler creure. No vaig insistir. Valia més deixar-ho córrer. 
 Quan van ser tots fora, quan els meus companys van haver anat a dormir, vaig 
sortir tot sol i me'n vaig tornar a anar cap a la granja. Ara aniria amb més compte, però 
volia saber què m'havia passat. 
 El camió ja no hi era. 
 M'hi vaig acostar amb molta prudència, evitant el camí i donant el tomb pel 
darrera. Hi havia un silenci que feia esgarrifar, perquè mentre caminava fins i tot em 
sentia els batecs del cor. Era com si travessés un camp de mines descobert, com si 
anés aixafant branques seques, com si travessés un pont estret a la vista de tothom. 
Em sentia totalment vulnerable. 
 Amb les orelles que em batien a glopades de sang vaig arribar a la porta de la 
granja. No es veia cap escletxa de llum. Vaig girar el pom amb molta prudència, però la 
porta no va cedir. Vaig veure que hi havia un pany nou i un cadenat que es feia dir sí 
senyor. La porta, ben reforçada, tampoc no hi desdeia gens. 
 Estava ben tancat. 
 Vaig fer el tomb a la granja, una mica més tranquil que no hi hagués ningú, i 
vaig pensar que havia arribat l'hora de fer de detectiu. Em vaig assegurar que no se 
sentien sorolls i llavors vaig agafar un roc considerable. Em vaig acostar a una de les 
finestres, estretes i altes, horitzontals, però no prou petites com per no poder-hi arribar i 
colar-me cap dins. No es veia res. Havien tapat les finestres amb diaris per la part de 
dins, segurament per evitar els xafarders. Vaig donar un bon cop i el vidre brut, que va 
estripar els fulls de paper de diari, va caure esbocinat. 
 Vaig ficar la mà amb molta cura cap dintre per tal d'acabar de treure els vidres 
que s'havien quedat enganxats al muntant de la finestra. I em vaig trobar amb la paret 
de totxana. Amb allò sí que no hi comptava. 
 Ho vaig provar en dues finestres més. 
 Havien aparedat les obertures. Des de fora no es notava el canvi. En moltes 
granges eviten els vidres transparents perquè els animals no es distreguin i després els 
encenen els llums perquè mengin sempre i creixin ben de pressa. Però allò ja era una 
altra cosa. Des de dintre aquella granja devia ser com una mena de búnquer. 
 El que és allà, feia temps que ningú no hi tenia gallines. 
 I tampoc no era gens clar que es tractés d'una granja abandonada. Ningú no es 
pren la molèstia de posar-hi una porta com aquella i tancar-la amb aquell cadenat, ni 
d'emmurallar les finestres, en una granja que no s'ha de fer servir. 
 O potser era costum del país? 
 Potser no els agradaven els xafarders encara que no hi hagués res per amagar. 



 
 
 
 
 
 El matí següent ens va despertar la Moia, que ho acabava de sentir a 
l'emissora: 
 -Ho sabeu? Han agafat aquell que era amic vostre, el Knox. 
 Quan passa alguna cosa dolenta a algú que coneixem sembla que hi ha com 
una mena d'eufòria general. No és el mateix que quan passen les coses als 
desconeguts. La morbositat de saber que aquella persona és tal o tal altra, la 
satisfacció que sabem qui és quan ens en parlen, que en coneixem detalls, ens fa la 
vida més dolça. Encara que ens sàpiga greu que passin coses dolentes. 
 -Una cosa així havia de passar un dia o altre. Ja us ho deia -va sentenciar el 
Silvi. 
 -I on l'han enganxat? 
 -No l'han enganxat. L'han anat a buscar a la barraca on vivia, a un parell de 
quilòmetres d'aquí, anant cap al riu. 
 -Que el Knox vivia en una barraca? -va preguntar la Laura, esgarrifada. 
 -Això sembla. No us ho havia dit, on vivia? 
 -No se'm va acudir mai de preguntar-ho. Tothom viu en un lloc o altre, com 
nosaltres... -va dir la Laura amb ingenuïtat aparent, sense anomenar per a res la caseta 
de les eines. 
 -I què ha mangat, si es pot saber? O és que l'han enganxat perquè passava 
cavall? -va preguntar el Silvi. 
 -No, no. No és res d'això. És pel mort que van trobar al forn de calç. 
 Alguna cosa n'havíem sentit dir. Havien trobat el cos d'un home jove, sense 
papers, que feia dies que s'havia mort. Tenia ferides per tot el cos, com si l'haguessin 
apallissat. Un àrab, van dir. Devia ser un vagabund. 
 -I per què el Knox? Voleu dir que va ser ell? 
 Tots vam mirar el Xuc, que acabava de preguntar-ho. Ell en devia saber més 
que ningú, de les violències del Knox. Potser fins i tot ja sabia això de l'home del forn 
de calç. Per què dissimulava? De què li servia fingir fins i tot amb els seus amics? 
 -A més, hi havia allò de l'estora marroquina... -va comentar la Moia com qui no 
diu res. 
 -L'estora? Quina estora? -vaig fer jo. 
 -Sí, home! Aquell xicot us va portar una estora del Marroc. Deu fer més o menys 
una setmana. I aquest home fa dies que és mort. I podria ser marroquí -va aclarir la 
Moia. 
 -Voleu dir que no aneu massa de pressa a carregar-li el mort? -va fer la Laura. 
 -Jo no sé res -es va excusar la Moia-, però quan la policia va sentir això de 
l'estora, van lligar caps. Al capdavall aquest xicot és un rodamón, qui sap de què viu. Ell 
mateix ha dit que havia tingut tracte amb àrabs... No va dir alguna cosa d'un tal... com 
es deia? Us en deveu recordar, oi? M'ho vau explicar. Aneu a saber si no era qüestió 
d'alguna malifeta, si no eren socis i a l'hora de la veritat van partir peres... I si no, què hi 
feia lluny de casa, en una barraca, en aquest poble? 
 -No em diràs que has estat tu! -li va demanar el Xuc. 
 -Que he estat jo, què? 
 -Qui ha anat a la pasma amb la història de l'estora. 



 -Jo? Per què? Que no és veritat? 
 -Punyeta! 
 -I a tu qui et mana ficar-te en aquests esbarzerars? 
 -Tio, que no passa res. Si no ho ha fet, ja el deixaran anar. I si ho ha fet, no hi fa 
res al carrer. Qualsevol dia ens podria donar un mal tanto -es va excusar la Moia. 
 -La Moia té raó -li va dir el Silvi-, tu mateix ho saps. 
 -Punyeta! I mil vegades punyeta! 
 -Jo vaig pensar que si et volia ofegar a tu, potser també... I allò de l'estora... Que 
he fet mal fet? -va somicar la Moia. 
 La Laura se'ls mirava amb els ulls molt oberts, incrèduls, ara l'un, ara l'altra, com 
si s'estigués mirant un partit de tennis. El Xuc s'anava indignant. 
 -No es pot dir res! Tot ho heu de fer malbé! I quin mal t'havia fet a tu aquell 
pobre paio? A veure, digues? No en té prou de ser com és? Qui et mana de dir que 
anava pel món repartint estores del Marroc? També és mala sombra, tia fava de la 
punyeta! 
 -Au, va, no cal que tinguis escrúpols, tu no en tens cap culpa. No direm pas que 
vas ser tu qui ens va avisar que es tractava d'un desaprensiu violent -li va dir el Silvi. 
 -Violent? Qui? El Knox? -va fer el Xuc, exasperat. 
 -Si no hagués estat per allò de l'altra matinada encara portaríem tots la bena als 
ulls -va fer el Silvi. 
 La Moia plorava i el Xuc brandava el cap, incrèdul, desesperat. La Laura estava 
com hipnotitzada. Jo encara no entenia res. 
 -No saps el que has fet, nena. Aquest pobre paio ja l'ha palmada. De moment es 
creuran ben bé que ha estat ell. Li buscaran antecedents, i potser en té. Li buscaran la 
família, i valdria més que no sabessin on para. Creieu-me, ja pot estar tan net com un 
àngel, que no li treu ningú una mala temporada a la cangrí. I després, amb els 
ressentiments, qui sap què se'n pot fer, d'ell, pobre tio... 
 -Però tio, que no et volia matar? 
 -Qui, el Knox? Au, va, punyeta! Si era jo qui el volia ofegar a ell i després fotre'm 
jo de cap a mar i no sortir-ne! 
 Ens vam quedar sense saber què dir. 
 -Vés a la pasma i digues que t'has equivocat. Vinga, fot el camp! Que no has 
vist mai cap estora àrab i que tot això de l'altra nit va ser una broma d'amics perquè 
havíem begut molta birra. 
 -Sola? Vols que hi vagi sola? 
 -Vés-hi com vulguis, però toca el dos i arregla-ho! Encara que no té solució, ja 
ho sé... Tia, que n'ets, de boques! 
 -Però... 
 -Ja t'acompanyo jo, nena. Encara que no entenc res. Ahir que el matava, avui 
que es parteixen un pinyó... D'això jo en dic histèria -va remugar el Silvi. 
 Se'n van anar cap a la furgoneta. Aquell matí semblava més atrotinada que mai. 
Fins i tot els va costar d'engegar-la. Quan s'allunyaven ens vam asseure a les 
gandules. No havia quedat res clar. El Silvi i la Moia, que no sabien què havien de dir ni 
què havien de desmentir, potser encara ho embolicarien més. El Xuc semblava 
ensorrat. 



 
 
 
 
 
 Vam passar una estona en silenci. Ens sentíem culpables d'haver enviat el Knox 
a la pasma. Encara que hagués estat ell qui s'havia carregat el moro. No ens sabíem 
veure en el paper dels delators. Almenys això era el que em passava a mi. 
 Engolint glopades amargues me'n vaig anar a la cuina a fer cafè, per fer alguna 
cosa. Vaig treure tasses i les vaig omplir. El cafè era bullent, reconfortava. Ens vam 
mirar a la cara per primera vegada des d'aquella matinada a la platja. 
 -Sabeu? El Knox tenia raó: jo vaig conèixer la Macarena Brown -ens va 
confessar el Xuc amb la tassa encara a la mà-. Per això el volia tirar de cap a l'aigua, 
perquè no cantés. Va ser una bestiesa. 
 Ens vam quedar sense saber què dir. El Xuc parlava a poc a poc, amb la 
mateixa fluïdesa que té l'aigua quan surt de sota terra i fa un bassal i s'escorre 
muntanya avall. 
 -La vaig conèixer a la granja, tal com deia el Knox. Perquè jo no he estat mai a 
Amèrica, tios. M'he passat quasi un any en una granja per sortir del cavall. 
 -Tu et punxaves? 
 -Al començament molt poc. Un dia et convidaven aquí, un altre dia trobaves una 
colla... Jo estava convençut que no m'hi enganxaria. En tenia el dia que a mi m'anava 
bé. Si no en tenia no em trobava malament. Jo em dominava. Tot anava bé. Era per 
provar-ho. M'ho passava pipa, no hi havia cap mal. 
 El riu fluïa muntanya avall, amb placidesa, sense els ensurts dels córrecs i els 
saltants abruptes. Més endavant en vam fer una lletra: 
 
 M'havia acostumat a volar 
 a plena altura 
 i ara no em sé acostumar a les sabates. 
 Fotut cavall, 
 on em portes? 
 A plena altura, 
 a plena altura! 
 
 -I llavors ve un dia que t'adones que en vols. Que no toca, però que no pots 
passar sense. I em vaig espantar. Vaig voler anar en una granja. Ho vaig dir a casa. 
Estava cagat de por. Volia que algú m'ajudés a tornar enrera, a poder decidir avui sí, 
avui no, a ser amo de mi mateix. El primer mono em va deixar fet pols. No el vaig poder 
aguantar. Per això vaig anar a la granja. 
 Llavors vaig entendre la seva reserva. Vaig entendre com li devien caure 
malament les nostres bromes sobre les Amèriques. Vaig veure clar per què no havia 
pogut ajudar la Laura amb la història del seu anglès. I vaig entendre també que 
s'enrabiés amb el Knox quan aquest li va dir si no era ell el mateix que havia estat 
embolicat amb la Macarena Brown, la Panotxa. 
 -I per què ens ho expliques? -li va demanar la Laura amb suavitat. 
 -Perquè no té cap sentit amagar-ho. Perquè al capdavall no té res d'estrany 
haver passat una experiència així. Perquè no es pot callar sempre... Perquè vosaltres 
sou els meus amics... 



 Vam fer que sí amb el cap. Si nosaltres no érem amics, amb les nostres eufòries 
i les nostres baralles, les nostres coincidències i els nostres enfrontaments, almenys el 
que ens unia s'assemblava força a l'amistat. 
 -La Macarena Brown estava espantada com jo. Per això ens vam fer amics. 
Érem els més cagats de tota la granja. Ella era alegre i de tot sabia treure un acudit, un 
motiu de riure. Potser perquè era com una criatura. Però necessitava sempre a l'abast 
de la seva mà una altra mà per poder-la estrènyer en aquells moments que t'agafa la 
por de veritat, en aquells moments que et preguntes qui ets, què hi fas, allà, i si paga la 
pena... Quan et sents sol de debò. Jo l'entenia molt bé i ella necessitava algú com jo: 
una persona feble, una persona que també necessités algú que li fes companyia. No 
podia suportar que algú li digués què havia de fer o què calia dir. Preferia compartir el 
dubte, preferia repetir la pregunta que un altre es feia al seu costat sense saber, 
tampoc, què contestar. Li agradava més flotar entre indecisions que tocar de peus a 
terra, somniar que fer projectes, divagar que decidir. 
 -M'hauria agradat d'arribar-la a conèixer -va fer la Laura. 
 -Al món no hi ha lloc per a les Macarenes Brown. Era massa ingènua, massa 
confiada. Es deixava dur per l'instint i pensava que estava a cobert de la maldat. I la va 
atacar la ignorància, la malatia, la desgràcia, la mort. I el cavall, com totes les altres 
coses, tampoc no la va deixar anar. Perquè ella no pensava que en res hi hagués cap 
mal. Ni tan sols en el fet que es guanyés la vida als carrers, a dues mil peles el clau. 
Tothom ha de patir per tirar endavant, deia. Cadascú a la seva manera. No em vaig 
pensar mai que el cavall la deixés. Era carn de cavall ella, era carn de carrer. Era com 
una bestioleta esporuguida al mig de la selva. Algun dia havia de caure. Ho podia anar 
trampejant mentre fugís, mentre hi hagués algú que l'emparava, però tenia els dies 
comptats. I el Knox ho sabia, però a la seva edat no la podia ajudar més. L'estimava. 
L'estimava molt, el Knox. Per això no li va portar mai la contrària. No es pot canviar el 
caràcter de la gent. 
 -I la nena? -vaig preguntar jo, més que res per curiositat, perquè no se n'havia 
acabat de parlar mai del tot. 
 -Això és una altra història trista. Ella era massa jove per haver-se de carregar 
amb la responsabilitat d'una criatura. Li hauria valgut més que algú se n'hagués cuidat. 
Però també s'haurien hagut de cuidar d'ella. En realitat la nena era ella. L'altra, la 
menuda, era la seva calcomania. Només que tenia la defensa de l'edat. A la menuda 
ningú no li feia mal. Només li feia mal d'haver nascut i que la Macarena no sabés tallar 
el cordó que encara les unia, que li donés oportunitat de néixer a la vida amb 
independència... 
 -Però no se'n cuidava? 
 -La Macarena no era responsable. Tenia l'edat mental d'una criatura. No podia 
fer front a tot el que la selva on vivim exigeix de les persones que se l'han de campar 
totes soles. La nena... Pobrissona. A la granja se l'estimava tothom. 



 
 
 
 
 
 La Moia no va tornar aquell matí. Quan el Silvi va saber tot el que ens havia dit 
el Xuc va arrufar el nas. I li va dir que la culpa de tot l'embolic la tenia ell. 
 El Xuc no li va dir pas que no. 
 Havia agafat la guitarra i puntejava la música de la Macarena Brown. A mi em 
tremolava el pols. Encara hi havia coses que no quedaven gens clares. Coses que amb 
el temps s'haurien d'aclarir. Però era precipitat de sotmetre el Xuc a un tercer grau. 
 -Em temo que de moment no hi podem fer res. El tenen incomunicat -va 
informar el Silvi. 
 -No hi podem fer res, tret de demostrar que el Knox no té res a veure amb 
l'assassinat. 
 -Per començar encara no se sap si és un assassinat. Ni tan sols no se sap 
exactament quin dia la va palmar el fiambre. Com el voleu ajudar? 
 -Jo em sembla que en tinc una idea -els vaig dir. 
 Es van sorprendre i no n'hi havia per a menys. 
 -Sí, no em mireu amb aquesta cara. És una intuïció i unes quantes coses més. 
Si més no, es pot intentar... 
 -No em surtis amb visions, ara -em va avisar el Xuc. 
 -No són visions. Ens hauríem d'arribar a la granja abandonada. 
 -Apa! El que faltava per sentir! -va dir la Laura. 
 -Escolteu, de debò, hi ha uns quants detalls que hauríeu de veure. Allà fa anys 
que no hi ha gallines. I hi ha camions que van i vénen, carreguen i descarreguen. 
 -Imaginacions teves. 
 -Encara hi ha roderes fresques del darrer dia. I vaig trencar uns quants vidres i 
les finestres estan aparedades per dins. La porta de la granja sembla feta per a una 
caixa forta. Què més voleu per anar a mirar, encara que només sigui per veure 
aquestes coses tan poc normals? 
 -I què se suposa que passa en aquesta granja? -va demanar el Silvi. 
 -Jo diria que hi ha contraban de mà d'obra clandestina. Podrien ser africans. 
Diria que és un punt d'enllaç i de distribució. 
 El Xuc va xiular. La Laura va brandar el cap amb sorpresa. El Silvi va dir: 
 -I què esperem per anar a fer-hi un cop d'ull? 
 Vam agafar lots i vam prendre precaucions per acostar-nos a la granja. Era a les 
fosques i no semblava que hi hagués d'haver ningú. Vam fer tot el tomb i vam mirar les 
finestres. 
 No vam poder entrar. 
 Vam esperar que es fes de dia i la Moia ens va acompanyar, perquè coneixia el 
terreny. Vam seguir els voltants. De la granja al forn de calç on havien trobat el mort no 
hi havia gaire distància. Vam seguir unes parades ermes i vam arribar a uns córrecs 
ressecs d'argila que s'acabaven en un petit estimball. Al fons de tot es veia una sabata 
vella. 
 -I si fos del mort? Li podia haver caigut si va passar per aquí fugint d'alguna 
cosa. I ferit com anava ja no devia tenir esma de baixar a buscar-la -vaig proposar. 
 -Tot és fer volar coloms... 
 Vam agafar la sabata i vam continuar. En alguns llocs es veia la terra 



arrossegada per relliscades d'algú que havia passat abans que nosaltres. Però tot era 
molt equívoc. Nosaltres mateixos anàvem deixant marques així que passàvem. Vam 
arribar en una fanguera seca. La terra s'havia clivellat, assedegada. 
 -I aquestes marques? -va avisar la Laura. 
 Algú havia travessat la fanguera amb una sabata i un peu descalç. Vaig acostar 
la sabata a l'emprempta. Podia molt ben ser la marca d'una sabata com aquella, la de 
l'altre peu, encara que els contorns s'havien estovat i estaven arrodonits. La llargada i 
l'amplada, la forma del taló, eren les mateixes. 
 -Ara només ens falta saber si el fiambre portava una sola sabata i estava 
enfangat de peus. 
 -Però no hi ha rastres de sang -vaig comentar. 
 -Qui pot trobar rastres de sang seca després d'una setmana? -va dir el Silvi. 
 -A més, si hagués anat deixant una regatera de sang des d'allà baix, ni que 
s'hagués escolat com un porc... No m'imagino ningú que tingui tanta sang per anar 
deixant un rastre tan llarg. Això només passa a les pel⋅lícules -va insistir el Silvi. 
 -Hauria d'haver estat un bon rastre perquè no se l'hagués menjat l'aigua de la 
pluja: tot estava ben mullat -el Xuc. 
 Era difícil trobar rastres de sang. Ni tan sols al forn de calç no se'n veien 
marques clares. Vam tornar a la granja i ens hi vam fixar. Potser aquella taca fosca, 
marronenca, aquella fregada arran de porta, com si algú amb la mà ensangonada s'hi 
hagués repenjat, era sang del fiambre. O qui sap què era. Però podia ser i s'havia de 
provar. Si aquell pobre xicot havia sortit de la granja ferit i havia fet tot sol el recorregut 
fins al forn de calç, on s'havia deixat caure mort, era difícil que ningú pogués defensar 
que l'havia mort el Knox. El Knox no podia haver muntat mai allò de la granja. I qui sap 
què hi havia dintre, tot i que no havíem aconseguit d'entrar-hi. 
 -Què li devia passar? -la Moia. 
 -Venia de l'`Africa, segur. El que no entenc és com és que anava sense cap 
paper i com és que se'l van carregar -el Silvi. 
 Ens havíem assegut a l'entrada d'aquell forn de calç abandonat. Com si 
esperéssim que en qualsevol moment ens arribaria la inspiració del que havia passat, a 
través d'aquelles pedres poroses, d'aquell terra clivellat, de fang ressec, que havia estat 
testimoni de la tragèdia. 
 Començava a fer calor. 
 -Provem d'imaginar-ho. Resulta que arriba un camió carregat de gent. Un viatge 
llarg, incòmode, que els africans es van posant nerviosos allà dins tancats. I per cert, 
no m'estranyaria si algun dia se'ls ofegava tot un carregament o s'estossinaven els uns 
als altres abans d'arribar -jo. 
 -El quadre és ben patètic. És fàcil d'imaginar -la Laura. 
 -I arriben aquí -jo. 
 -I per què aquí? -la Laura. 
 -És igual que en qualsevol altre lloc. Sempre hi ha un lloc o altre. Quedem que 
arriben. Els descarreguen i els fiquen a la granja. Han de fer un canvi de transport o 
han de reposar, el que sigui. N'hi ha un d'eixerit que ja en té prou. "Ja hem passat la 
frontera?", pregunta. "Sí", li diuen. "Doncs doneu-me els meus papers, que me la 
campo per lliure". Així devia anar. "Ah, no, què t'has cregut?", que li contesten. Perquè 
imagineu que el carregament va destinat a treballar en algun lloc concret, per a algú 
concret. I el paio es posa fort i torna a demanar els papers, que vol campar-se-les sol, 
que ja ha pagat pel viatge i que als altres no els importa el que farà quan arribi al país 
que ha triat. És creïble, oi? -jo. 



 -Sí, prou -el Silvi. 
 -I per què sense papers? -la Moia. 
 -Perquè així estan segurs que no els fotran el camp abans d'hora, tia! -el Xuc. 
 -Exacte. I aquest els va sortir protestaire i el van deixar calent -jo. 
 -Però no els devia pas convenir de deixar-lo mig estabornit per allà. Si el 
trobaven, com el van trobar, se'ls en podia anar el negoci a fer punyetes -la Moia. 
 -M'imagino que el devien escalfar i que el van deixar llençat en algun racó, però 
que no devia anar tan grogui com els altres es creien. Es va escapar, senzillament. Va 
pirar. Però estava massa atrotinat, més del que ell es pensava. Potser estava malalt i 
tot, qui sap. El cas és que va començar a caminar. En lloc d'anar cap al poble va tirar 
muntanya amunt. Es va quedar sense corda. Se li va aturar el rellotge mentre reposava 
al forn de calç -jo. 
 -Segurament. Devia anar així -el Xuc. 
 -I quan el devien trobar a faltar... -el Silvi. 
 -Ja era tard. Ja no hi havia res a fer. Només tenien l'opció de tornar a venir, a 
veure si era aquí que l'havien perdut -jo. 
 -Però era massa arriscat i ell no devia valdre tant com per això. Devien confiar 
que s'havia quedat, fiambre, en un racó de la granja. Era cas de recollir-lo amb una 
pala i colgar-lo en el pròxim viatge -el Xuc. 
 -Males bèsties! -la Moia. 
 -I el Knox? Ell sabia alguna cosa de la granja. Recordeu que ens en va parlar la 
primera nit que va estar aquí? -la Laura. 
 -Potser també havia vist els camions i vigilava per veure què passava -el Silvi. 
 -Potser seguia alguna pista. És un xicot estrany, el Knox. No sabem ni què feia 
per aquí, per què havia vingut, ni què buscava. Potser sí que sabia alguna cosa... -jo. 
 -No hi podia tenir res a veure. De cap manera. El Knox és un bon paio -el Xuc. 
 -Home, no és pas un exemple de virtuts -el Silvi. 
 -Així i tot. Aquest pastís és molt més gros, molt més complicat que cap de les 
coses que pogués arribar a fer el Knox. Creieu-me, ell n'està fora. I si no, digueu-me: 
creieu que s'hauria quedat i s'hauria deixat enxampar? -el Xuc. 
 -No, això també és veritat -la Laura, que el volia innocent. 
 -Segur que ni tan sols no sabia res del paio del forn de calç -el Xuc. 
 -Però sabia de què anava el negoci de la granja... -el Silvi. 
 -Doncs vosaltres, la boca tancada. El Knox no sabia res, estava amb nosaltres, 
vam estar junts cada dia i cada nit, fèiem música plegats. Em sentiu? -el Xuc. 
 -Tu mateix. Jo no ho tinc tan clar -el Silvi. 
 -Au, va, tio! Que no veus que els de la granja són una altra classe d'ocells? -vaig 
veure clar jo. 
 -A més, la pasma es deu creure que és un ajustament de comptes, que és un 
fiambre que anava per lliure. Ni tan sols no s'imaginen d'on ha sortit. Quan els 
expliquem això de la granja veuran visions. I ja veureu com llavors no tindran res contra 
el Knox. La història és molt més sucosa del que es pensen -va afegir el Xuc. 
 Vam recórrer a la pasma amb la millor bona fe del món. I ells van espanyar la 
porta, però no ens hi van voler.  Vam saber després que teníem raó en les nostres 
suposicions, que allà dins hi havia hagut gent, molta gent amuntegada, però no hi havia 
senyals de violència ni de sang. I que aquella taca marró que havíem vist al costat de la 
porta s'havia d'analitzar en un laboratori. En canvi sí que ens van dir que la sabata era 
d'aquell paio, i els vam haver de portar cap als córrecs i la fanguera. 
 De la granja, només vam saber que hi havia deixalles, restes de menjar i bocins 



de roba vella. Vam pensar que potser hauríem hagut de vigilar en silenci que tornés 
algun d'aquells camions misteriosos enlloc d'anar tan aviat a la pasma amb la història 
dels africans i aixecar la llebre, perquè potser així els camions no tornarien i no els 
podríem enxampar mai. Però tot es fa amb bona fi. Nosaltres només volíem que 
deixessin anar el Knox. Confiàvem que un cop vista la granja el deixarien anar. I 
tampoc no ens vèiem amb ànims d'atrapar ningú. 



 
 
 
 
 
 Però el Knox no va sortir encara. Van dir que havien d'aclarir qui era, a veure si 
hi estava compinxat, i que volien saber què pintava en tot allò un tal Abdullah, perquè 
aquest podia ser el nom del mort. Nosaltres ens en vam riure, perquè anaven lluny 
d'osques, però ells van insistir que s'havia de comprovar tot. I que el Knox era un pájaro 
de mucho cuidado que s'havia d'investigar. 
 Ens vam quedar bastant fotuts. Aquella granja abandonada no havia estat per a 
nosaltres sinó el motiu d'una discòrdia sense importància entre el Silvi, la Laura i jo. Jo 
només volia demostrar que tenia raó quan els vaig parlar d'aquella mena de camió que 
hi havia una matinada que hi havia passat per davant per casualitat. S'havien rigut de 
mi i els volia tornar la pilota. No pretenia descobrir, ni menys desorganitzar, una xarxa 
de tràfic clandestí de nord-africans. 
 -Hi ha alguna cosa que no ha acabat de sortir bé -el Xuc. 
 -Jo també tinc una sensació estranya. Com si ens haguéssim quedat a mig 
camí, o com si haguéssim fet alguna cosa mal feta -la Laura. 
 -Ens hem limitat a anar amb la sabata a la pasma i prou -el Silvi, preocupat per 
entendre-ho. 
 -I hem fet ben fet. Nosaltres sols no hi podíem fer res. I això demostrava que el 
Knox no hi tenia res a veure, amb les nostres proves el deixaran sortir -jo. 
 -Per què ho demostrava? -el Xuc. 
 Tampoc no ho sabíem. Només sabíem que era així, que havia de ser així, però 
no en teníem cap evidència. 
 -I ara què? -jo. 
 -Ara deuran deixar anar el Knox. I tot quedarà igual, perquè el mort deu ser un 
pobre paio que ningú no busca. Em fa pena. A casa seva es deuen pensar que ha 
arribat al cel al final del viatge. I ben bé que hi ha arribat, però no pas al cel que 
s'esperava -va fer el Silvi. 
 -La policia segurament desarticularà la xarxa -vaig apuntar. 
 -O potser no. 
 -Potser el que faran serà vigilar per uns quants dies la granja abandonada, 
mentre que els eixerits que tenen el negoci muntat s'empesquen camins nous i 
camions amb unes altres matrícules -el Xuc. 
 -Potser no sabran que els han descobert el pastís -jo. 
 -Com vols que no ho sàpiguin? -el Silvi. 
 -Potser no tenen ulls a tot arreu -jo. 
 -Ens hem quedat ben bé amb un pam de nassos. I el que em fa ràbia és que 
encara no sé ben bé per què -la Laura. 
 Va ser una sensació molt desagradable, aquella. La sensació d'haver-nos 
equivocat. 
 La Laura va anotar quatre frases sobre la descoberta de la granja. Era més que 
res la posició de la persona que se sent incòmoda de descobrir que hi ha uns móns 
que no imaginava i que li ensenyen uns quadres mísers, violents, bruts, que agredeixen 
el bon gust i el viure encarxofat sense mal de consciència: 
 
 «Tota la vida recordaré aquella olor agra que es filtrava per sota la porta, com 



una alenada crua que feia olor d'esclavatge, de cadena, de gemec. 
 »No hauria pogut suportar la visió dels cossos joves amuntegats pels racons de 
la granja abandonada, com animals a punt de ser duts al mercat. Per a ells  devia ser el 
camí de la llibertat. Havien pagat per tenir un passatge a bord d'alguna cava de vaixell, 
per anar atapeïts al remolc d'un camió com els animals que són duts a fira. I s'havien 
posat a les mans del transportista, que disposava d'ells com volia. 
 »A canvi, potser ni tan sols no els havien de donar aquells papers que els 
havien promès, que els havien de fer lliures per guanyar-se el pa i el de les seves 
famílies en un món on la misèria no era tan punyent com a casa seva. Potser, sense 
papers bons que els deixessin anar pels carrers sense por, s'haurien d'amagar sempre 
com si haguessin fet alguna cosa mal feta. Com si néixer segons en quins llocs, en 
quines condicions, fos un delicte.» 
 
 Però, encara que ens va deixar fets pols, no en vam saber fer cap cançó. 
 Vam tornar als assaigs, va tornar a venir la Moia i vam fer tabola a les tardes 
amb el jovent del poble, però va durar uns quants dies que res no va ser igual que 
abans. 



 
 
 
 
 
 El Knox va acabar per sortir a canvi de la promesa que tornaria al centre 
d'acolliment abans d'una setmana i pel seu peu, per la seva voluntat. I estava enfadat 
amb nosaltres. No pas perquè era mig culpa nostra que l'haguessin enganxat, sinó 
perquè havíem anat amb la història de la granja a la pasma. 
 Va comparèixer a mig matí. Estava esgrogueït i feia mala cara. El Xuc i el Silvi 
encara dormien. La Laura es va amagar quan el va veure. Li feia por enfrontar-s'hi cara 
a cara. Jo tot sol em vaig carregar la seva empipada bestial. 
 -No sabeu tocar una cosa sense deixar-la podrida? 
 -Em sap greu. Ens vam pensar que així et deixarien anar. 
 -Que potser us he demanat res, jo? Que potser necessito compassió? 
 -Ara els deuran agafar, home. 
 -I una mè, que els agafaran! 
 -Però et podien carregar el mort, i mai tan ben dit. 
 -Ja me n'hauria sortit sol, jo. 
 -Tampoc no et demano les gràcies, paio. Però alguna cosa bona hem fet. O no? 
 Va estrenyer els punys i va cridar amb tots els pulmons, amb la seva veu 
esquerdada: 
 -Punyeta! 
 Va agafar un pot de melmelada de préssec per encetar, el va estavellar contra la 
paret de la terrassa i se'n va anar. No sé ni per què havia vingut. No volia res, només 
esbravar-se, fer-nos veure que estava que trinava i tirar-nos a la cara que ens havíem 
equivocat de mig a mig d'anar a la pasma a dir res. Potser ja li passaria. 
 Potser tornaria. De vegades fas les coses a cop calent i després canvies 
d'opinió. 
 Recordo el dia que vam anar per primera vegada a assajar al magatzem de 
verdura de casa del Silvi i la Laura. Aquell dia el Xuc també va fer un número semblant. 
Havíem quedat a la sortida del metro, davant del quiosc de venda de números de la rifa 
dels cecs. Ell no hi havia anat mai, al magatzem, i com que m'anava de camí vaig dir 
que ja el recolliria jo al metro. Quan vam arribar al lloc no s'ho creia. 
 -Em fots el pèl, nano. 
 -Que no, que és aquí. 
 -I tu vols que jo canti enmig d'aquest podrimener? 
 Havia sortit la Laura i s'hi havia barallat. 
 -Mireu quin senyor està fet! No cantarà si no hi ha catifes perses i entapissat de 
seda a les parets... 
 Se'n va anar després de tirar una pila de caixons de col-i-flors per terra, que vam 
haver de recollir religiosament. Però al cap de mitja hora ja tornava a ser al magatzem, 
just a temps d'endrapar una xocolata amb xurros bestial que ens acabàvem de portar 
de la granja del costat per fer-nos passar les penes. 
 -Què caram! Al capdavall l'insti encara fa més pudor i m'hi passo el dia -havia dit 
afegint-se al suca-suca. 
 Al cap del temps ja ni tan sols no ens adonàvem d'aquella oloreta dolcenca, de 
madur passat, o d'aquella frescor humida de tints àcids del magatzem de verdura. Els 
caps de setmana muntàvem un sistema de llums de colors en garlanda per damunt les 



piles de caixes i ens instal⋅làvem una plataforma de fusta, com si féssim un concert en 
directe. Era guai. Amb la persiana abaixada i dins d'aquell món vegetal, com en un gran 
ventre protector presidit per la mare natura, érem els amos del ritme. Vam arribar a 
passar tardes bestials. 
 Potser el Knox també tornaria. 
 Per si de cas, però, vam fer alguns passos pel nostre compte. A través del 
jovent del poble havíem sabut qui eren els propietaris de la granja. Era una empresa 
forastera, ni tan sols un particular. Pensàvem, tot i que no ho havíem fet córrer, que el 
qui portava el negoci dels nord-africans potser no tornaria a la granja però que si els 
amos del terreny hi tenien alguna cosa a veure, no s'ho deixarien perdre. Si els 
localitzàvem, podríem tornar a localitzar els camions. 
 És clar que no sabíem si la pasma també hi treballava, ni si serviria de res tornar 
a localitzar els camions, perquè no se'ns acudia què havíem de fer quan els trobéssim. 
 -Això ho hauríem de portar en secret. No podem anar esbombant per tot el 
poble cada pas que fem -va dir el Silvi. 
 Tenia tota la raó. Ja havíem vist quin resultat tenia de xerrar massa. S'aixecaven 
les llebres que menys convenia desvetllar. 
 -Hi hauria d'haver una manera de saber si els mateixos amos d'aquesta granja 
tenen altres propietats per aquí -va proposar la Laura. 
 -Si no és anant a preguntar a l'ajuntament... -vaig comentar descoratjat. 
 -Jo conec una detectiva. Viu al barri. Em sembla que és molt bona. Potser ens 
podria ajudar -va dir el Silvi. 
 -Vols dir la Lònia Guiu? I tant! Ella sí que ens podria ajudar -va dir la Laura amb 
els ulls brillants. 
 -No sigueu criatures. No tenim calés per anar a trobar ningú. Una detectiva o un 
detectiu costa molts calés -va fer el Xuc. 
 -Li podem explicar de què va. Li podem dir que li pagarem més endavant, quan 
les coses ens vagin bé. 
 Vaig riure. Quantes coses no havíem decidit de fer quan tindríem diners i les 
coses ens anirien bé, quan vendríem els nostres plàstics i els punxarien a les discos i a 
la ràdio! Per molts que en féssim, de calés, no ens arribarien mai per poder-ho pagar 
tot. 
 -I què en trauríem de llogar-la? Què volem aconseguir? 
 Ben bé no ho sabíem. Potser només treure'ns aquest mal regust, aquesta 
sensació que no ho havíem acabat d'encertar. 
 Per això vam acabar parlant amb la tal Lònia Guiu. Bé, hi va parlar el Silvi. I ella 
ens va aconsellar de trobar-nos tots plegats i parlar-ne. Va prendre dades per telèfon i 
ens va demanar un temps prudencial per fer els seus moviments i informar-se. Va trigar 
un parell de dies a tenir-ho tot clar. Després va comparèixer i vam convocar una reunió 
d'alt nivell. Vam fer plans i vam quedar d'acord. Només ens calia convèncer el Knox 
que necessitàvem la seva ajuda perquè ens acabés d'explicar el que sabia, si és que 
en sabia res. 
 Teníem només un parell de dies de coll si seguien el ritme setmanal que els 
coneixíem. Però podia ser que amb la policia rondant aquella granja, el pròxim viatge 
es retardés. De fet, hi confiàvem força. 



 
 
 
 
 
 Quan el vam anar a trobar a la barraca perquè ens expliqués el que sabia, el 
Knox ens va parlar de l'Abdullah. 
 L'Abdullah, contràriament al que ens havíem imaginat, no era un trinxa, ni un 
emigrant nord-africà indocumentat. L'Abdullah era un estudiant palestí que havia arribat 
a Barcelona disposat a menjar-se el món i amb el ronyó relativament ben cobert. 
 Semblava una història independent. Però tot estava entreteixit: a través de 
l'Abdullah també arribàvem sense remei a la Macarena Brown. 
 -Un dia que l'anava a veure, me la vaig trobar pel carrer amb la cara com un 
mapa, com si s'hagués fotut una morrada contra la paret, arrossegant una cama i 
aferrada al braç d'un tio que s'esforçava per aguantar-la dreta. Era llarg i prim, moreno, 
obert. Era xerraire i generós i semblava llest. Després vaig veure que no n'era, de llest, 
encara que fos intel⋅ligent, perquè si no hauria fotut el camp corrents d'allà on 
s'acabava de ficar. Ens vam fer amics al cap de deu minuts, a l'habitació de la fonda, la 
mateixa fonda on s'estava la Macarena, escalfant un pot d'aigua per fer cafè. Aquell era 
l'Abdullah. 
 La barraca que havia triat el Knox per passar aquell estiu era una barraca vella, 
que havia sobreviscut a moltes ventades, moltes pluges i al pas de molts rodamóns. No 
tenia mobiliari, ni finestres. Només un forat per porta, mig coberta amb una cortina de 
boletes de fusta despintades, molt feta malbé. Cartrons, llaunes, taulons, uralita, tot 
servia per aferrar aquells quants pams quadrats d'aixopluc a terra, per fer la il⋅lusió d'un 
sostre. Ens estàvem fora, d'esquena a la barraca, asseguts a terra o sobre les pedres. I 
jo no podia resistir la temptació de girar-me de tant en tant i mirar allò, aquella covota, 
on un ésser humà podia tenir el valor d'estar-s'hi, encara que només fos per una 
estona. 
 Al Knox semblava que no li importava. Estava content de poder parlar del seu 
amic. I es posva trist quan el recordava: 
 -L'Abdullah era una cosa grandiosa. Primer havia volgut ser metge. Però 
després va dir que ja tenia temps de ser metge, que primer, abans de salvar els cossos 
de les malalties i la mort, el que convenia era salvar-los de la desgràcia que portaven 
dintre. No sé si sabeu què volia dir. Jo sí que l'entenia. L'important no és estar bo o 
estar malalt, el que compta és la ronya que portes al cervell... 
 El Knox s'havia entristit en parlar d'aquell estudiant palestí que havia penjat els 
llibres per intentar conèixer les persones en una altra dimensió, per intentar salvar-los 
alguna cosa més que la salut. 
 -Es va instal⋅lar a la Mina i va deixar tots els seus papers, totes les seves coses, 
a l'apartament que compartia amb son germà, que no havia deixat la carrera. I es va 
tirar al carrer, sense papers, només amb les mans i els senyals d'una raça diferent a la 
pell, a veure què passava, a veure com eren els seus. A veure qui eren els seus. 
 Era una tarda tranquil⋅la i càlida, d'una lluminositat que feia reberverar els 
contorns. La claror s'allargassava i les nostres ombres lliscaven per damunt la terra 
resseca fins més avall del marge, fins al peu de la figuera. Se sentia olor de figues 
madures, una olor rasposa i dolça, i escoltàvem de tant en tant el grallar esquerdat de 
les garsotes. 
 El Knox anava parlant plàcidament, com si aquella fos una història molt llunyana 



i alhora molt entranyable. 
 -I es va trobar que els seus no eren ni els uns ni els altres. Que el barri era ple 
de persones soles, cadascú amb ell mateix, amb la seva desgràcia o la seva lluita, o la 
seva por, o la seva mala llet. Va provar de demanar feina com feien tots els de la seva 
raça que havien arribat com fos fugint de la fam. I ell no sabia fer res del que es pagava 
en un mercat de peons: ell sabia coses dels llibres, però no sabia fer anar les mans. Ni 
tenia els recursos que tenim per sobreviure els qui hem hagut de barallar-nos amb la 
vida des del mugró. Ell, en certa manera, encara ho tenia més difícil que els altres, 
perquè anava de bona fe. 
 Bevíem birra fresca de llauna. El Knox, sense adonar-se'n, havia deixat la seva 
llauna sense obrir al sol. 
 -Es va enamorar d'aquella pellofa humana que era la Macarena. O potser no 
n'estava, d'ella, però almenys la va ajudar. Ella llavors encara no s'havia tornat a 
punxar. La va recollir una i una altra vegada dels carrers i se'n cuidava, i no la renyava 
quan sabia que havia tornat a fer de la vida mentre ell feia hores de manobre o al port, 
de bastaix, o muntant neons a tant el metre i s'havia de fiar que ella faria bondat. 
L'havia ajudada a trobar feina a netejar en uns grans magatzems. L'entenia. Donava 
menjar a la nena i li deia que l'havia de portar en algun lloc, potser una escola. Donava 
consells, repartia bones paraules. A les nits ensenyava a llegir i escriure als marroquins 
o algerians que en volien saber. Omplia fulls i fulls de paper de dibuixos i d'aquells 
ganxos que diuen que són lletres, que fan els àrabs. I explicava a les dones què havien 
de comprar i què havien de menjar per alimentar-se més bé, i què podien fer per no 
estar malaltes, o per curar-se... Era a tot arreu. Provava de viure com vivien els més 
faltats de recursos. Ho aconseguia. Em feia sermons perquè passava paperines i em 
deia que hi havia altres maneres de buscar-se la vida. Tothom se l'escoltava. Però no 
aconseguia res més. 
 »Fins que va sentir parlar dels borregueros i m'ho va explicar. Ho havia 
descobert ben bé per casualitat per un xicot marroquí que s'estava a la mateixa fonda, 
que treballava de manobre a l'estadi olímpic de Monjuïc i que esperava un company. 
S'havien escrit i havien quedat d'acord que l'ajudaria a trobar feina i papers. El 
company va sortir de casa seva però no va arribar mai enlloc. No va donar cap més 
senyal de vida. No era el primer cas. 
 »Arribaven cada setmana i feien escala a Barcelona, a Tolosa, a París, a 
Marsella, qui sap on més. Centenars d'homes havien deixat la seva vida en mans dels 
conductors dels borregueros i havien fet tractes amb uns pirates que els xuclaven la 
sang, els calés i la decència, si és que els miserables es poden permetre de tenir-ne, 
de decència. La major part de vegades la promesa d'un treball i papers per començar 
era una enganyifa. Els qui tenien més sort entràven de pet al mercat negre. Un cop fora 
de casa, sense calés, ja ningú no podia reclamar. 
 »I a més a més, es veu que de tant en tant se'n perdien sense deixar cap rastre. 
Ja ho heu vist vosaltres mateixos aquests dies. Aneu a saber què els deu haver passat. 
 »L'Abdullah seguia la pista dels borregueros. Va ser ell qui em va dir que per 
aquí hi havia d'haver un lloc on canviaven de transport, on decidien on anava cada 
carregament. 
 »Després, una nit de desgràcia, un ionqui el va treure de la circulació. I la 
Macarena es va quedar, allà, com una fantasma. Jo no me la podia endur al centre de 
menors ni me'n podia anar a viure amb ella. Es va tornar a punxar. Ja no sabia on era, 
ni què es feia. Fins que un dia es va acabar. 
 »Vaig pensar que trobaria el lloc on feien el canvi els borregueros. Que així la 



mort de l'Abdullah no seria tan absurda i que si continuava alguna de les seves dèries 
era com si la Macarena, que havia arribat a dependre tant d'ell, no se m'hagués mort 
del tot. I vaig sortir del centre un matí per anar a l'enterrament de la meva germana, era 
jo sol i el capellà que tenia pressa allà a Sancho d'`Avila, i ja no hi vaig tornar. Vaig 
venir directament cap aquí. No sabia què hauria de fer, ni com, ni qui m'hauria de 
carregar. Només sabia que havia de buscar i carregar-me'ls quan els trobaria, si 
convenia amb les mans. I que havia de fer pagar a algú tanta misèria. 
 El Xuc va taral⋅lejar amb suavitat, aprofitant el silenci: 
 
 La seva vida jove enganxada al cavall 
 s'escorria pels carrers 
 de Barcelona. 
 Buscava el cel a cops d'agulla 
 i la neu 
 li endolcia com la mel 
  les tardes buides. 
 Macarena Brown li deien, 
 la Panotxa, 
 no tenia ni un nom que fos ben seu. 
 
 El Knox va agafar la llauna de birra i en va arrencar la llengüeta metàl⋅lica. Va fer 
un glop i va fer una ganya. Li havia quedat una marca d'escuma tot al voltant del llavi 
de dalt. 



 
 
 
 
 
 Mai no havíem conegut gaire el Xuc. Aquell estiu era per a tots nosaltres una 
bona descoberta. Abans ens havia embafat sovint amb la seva moto llampant de 
125cc., una de les més cares que hi havia al mercat, que li servia per lligar amb les 
mosses de l'insti com un descosit. Després ens explicava viatges i pel⋅lícules que 
anava a veure cada dos per tres, perquè no li venia d'un duro. Tenia tots els àlbums 
que ens hauria agradat de tenir de tots els grups i cantants de rock. Els tenia, a més a 
més, en plàstic i en compact. Se'ls anava comprant tant aviat com anaven sortint, 
singles i elapés, encara que els tingués ja en cinta o plàstic. Havia passat un curs a 
Amèrica. Bé, ara sabíem que això no era veritat. I també havíem de reconèixer que ens 
deixava els plàstics perquè els escoltéssim, i moltes vegades ens convidava a la seva 
casassa per sentir-los millor. I ens convidava al cine. I també de vegades ens havia tret 
ell les entrades per anar en algun concert. 
 Però el Xuc, tot i que era de la colla, que tocava amb nosaltres i s'havia avingut 
a assajar a la botiga de verdura, i s'hi havia adaptat prou bé, no era ben bé com 
nosaltres. Li agradava fardar. Del que fos. Li agradava ser diferent. I nosaltres anàvem 
fent amb ell perquè tocava i cantava de conya, perquè tenia bones idees i perquè en el 
fons també ens hauria agradat de ser com ell. 
 Aquell matí, era força aviat, ens havia vingut a despertar el Knox. Havíem de fer 
plans per al nostre projecte dels borregueros. El Xuc s'havia llevat el primer i ell i el 
Knox trafiquejaven a la cuina torrant pa i fent cafès amb llet per a tots. El Silvi s'afaitava 
la pelussa i la Laura mandrejava. Vaig baixar com un zombi sense ni rentar-me la cara. 
El Xuc i el Knox parlaven. 
 Em vaig acostar a la porta de la cuina. No vaig evitar de fer soroll, però no en 
vaig fer. Anava descalç i ells feien prou enrenou com per no sentir-me. Hauria entrat 
dient alguna gràcia, per cridar l'atenció, però em va tallar el to que tenia la seva 
conversa. Em vaig aturar al marc de la porta, sense acabar d'entrar ni marxar, sense 
amagar-me ni fer-me veure. Ells estaven d'esquena. El Xuc s'explicava, amoïnat: 
 -Ja ho sé, que els ho hauria de dir. Però, tio, no sé com fer-ho. 
 -Ja ho veus que de cada vegada les coses es compliquen més. Després si 
s'empipen perquè no te'n fies, no et queixis. 
 -I si no en volen saber res? 
 -Són amics teus. 
 -Sí, home, però una cosa és ser amic d'un altre i l'altra és això... 
 -Ho sabran igual un dia o altre. 
 -Potser no... 
 -No et pensis que tornaràs a fer el número de l'altre dia! No t'ho deixaré fer. 
 -Potser valdria més. 
 -Per què? No siguis tan cagat, tio! Em faràs vomitar... Tampoc no és tan terrible. 
 -I a tu no et fa por? No et fa angúnia? 
 El Knox va fer una riallada. Llavors es van girar i em van veure. Es van quedar 
parats. 
 -Hola. Bon dia. Que passa res? -vaig preguntar, amb una pujada de sangs a la 
cara que em va fer agafar tota la calor de l'estiu de cop. 
 -Ara és un bon moment per provar-ho, tio -li va dir el Knox. 



 El Xuc va posar les llesques de pa torrat en una safata i va treure mantega de la 
nevera. Hi havia formatges i confitures. Ho va preparar tot sense dir res. Després va 
respirar a fons i va dir: 
 -Potser sí que és un bon moment per parlar-ne. 



 
 
 
 
 
 I en vam parlar. No m'ho podia acabar de creure. Però semblava que les coses 
eren tal com eren i no hi havia remei. El Xuc havia esperat que baixessin la Laura i el 
Silvi i ens havíem instal⋅lat a la terrassa amb els esmorzars. Tot plegat tenia un aire 
desagradablement solemne. Llavors havia agafat la paraula: 
 -Quan vaig entrar a la granja estava net. Em van fer proves i anàlisis, com a 
tots, i estava net. L'única por que tenia era la de quedar-me enganxat i no poder decidir 
quan i com volia picar-me. Perquè la veritat és que jo tampoc no volia deixar-ho córrer 
del tot. Només volia que m'ensenyessin la manera de fer-ho quan em vingués de gust, 
sense mono. Hi trobava gust, per què he de dir que no? Feia una sensació tota heavy 
que costa d'explicar però que t'enrotlla tope. 
 Ens vèiem venir el que havia d'arribar. La cara del Xuc i del Knox ens deien, 
més que les paraules, que aquella era una altra història tràgica marcada a la pell dels 
nostre amic. 
 -Per això quan, unes setmanes més tard, el Mongol ens va dir si la corríem 
junts, m'hi vaig apuntar. I la Macarena també. Ell tenia unes peles per cobrar, una 
liquidació de no sé quina feina que havia fet. I sabia d'un que en tenia, de bona qualitat. 
Jo em pensava que ja estava a punt per fer la prova. Ja portava un parell de mesos 
sense picar-me i me n'havia sortit prou bé. Una vegada sola no em faria res. 
 »Ens vam escapar. Era de dia i ens vam escapar com si res. Em penso que et 
deuen deixar escapar si el que vols és tocar el dos, perquè ningú no va sortir a 
perseguir-nos. Només van venir a recollir-nos al cap d'uns quants dies quan vam 
telefonar la Macarena i jo que volíem tornar, que tornàvem a estar enganxats. El 
Mongol va trigar molts més dies. El van portar els seus pares agafat per l'orella i el van 
deixar carregat d'amenaces. Però se'n va tornar a anar. Cada vegada se'n va tornar a 
anar. 
 »No hauria passat res. Però el temps que vam ser fora vam anar a remolc del 
Mongol i vam conèixer gent que s'ho muntaven de conya, gent heavy, tope guai. No hi 
havia res que fos d'un de sol, tot ho repartien: el menjar, els discos, la roba, el plaer... i 
les agulles. 
 »No m'hi vull encaparrar. Només sé que uns quants mesos més tard em van fer 
una altra anàlisi i tenia anticossos. 
 Es va fer un silenci molt feixuc. Si ens haguessin dit que el nostre company Xuc 
s'havia mort a Amèrica mentre estudiava no ens hauria fet tanta impressió. Una mort 
llunyana sempre fa de bon digerir, encara que sigui d'un company o d'un amic. La 
desgràcia present sempre és molt més dura. 
 -Au, va, digueu alguna cosa! -va fer el Xuc amb una certa violència-. Què 
espereu per dir el que heu de dir? 
 -Tio, no sé què dir -va fer el Silvi, que encara no havia reaccionat. 
 La Laura va sospirar profundament i va dir: 
 -Això sí que és heavy... 
 -I què penseu fer? -va insistir el Xuc. 
 El Knox es mirava les ungles en silenci, assegut sobre la taula. El Xuc havia 
retirat la seva gandula cap enrera i s'havia situat enfront nostre, com si l'haguéssim de 
jutjar, tots contra ell. Es va passar una mà per entre els cabells curtíssims, negres, 



brillants. Es va gratar el clatell. I ens va explicar: 
 -Sabeu? Quan m'ho van dir m'hauria agradat de tenir al meu costat el porc que 
m'havia passat la merda aquella per escanyar-lo. O almenys el Mongol, perquè tenia la 
culpa de tot. I em vaig voler morir. Tenia una ràbia dintre que em menjava com un 
animal, com si volgués esclatar i no trobés el lloc per on sortir, com si tot jo hagués 
d'esclatar. I anava alimentant aquesta ràbia cega perquè pensava que si al capdavall 
esclatava s'acabaria tot. La Macarena estava neta i això era el que em feia més ràbia. 
Havíem anat als mateixos llocs, havíem fet el mateix, i ella estava neta. Em vaig tornar 
violent amb ella, cruel. Però ella, per comptes d'evitar-me, de fugir, em va dir que ho 
entenia, que entenia que la gent s'ho passava fatal i que llavors maltractava els altres 
per esbravar-se, que sabia que jo no era dolent, que jo no era així. 
 »Pobra noia! Dubto que arribés a entendre què volia dir tenir anticossos. Perquè 
tenir anticossos volia dir viure separat de la gent, que tothom s'escapa quan sap que 
passes tu, que no pots anar en un lloc sense que tothom et miri, que no pots estimar 
una noia i fer com tothom, que qualsevol dia la palmaràs com un desgraciat, escopint el 
fetge o els pulmons, o el cervell per la boca. 
 -Però tu no estàs malalt, oi? -va demanar la Laura. Perquè no és igual tenir els 
microbis que la malaltia, oi? 
 -Ens anem tornant uns experts tots plegats en el tema i la merda aquesta 
avança, i en som experts i no s'hi pot fer res. Encara no estic malalt, si és això el que 
vols dir. Però quan m'agafa un costipat, quan l'asma em recorda que des de petit he 
tingut problemes respiratoris i al⋅lèrgies, em ve aquella suor freda i el pensament que ja 
està, que ja hi he caigut. Quan tinc febre, com fa uns quants dies, em prenc el pols i 
penso que si ja serà ara que tot comença i hauré de sincronitzar el meu cronòmetre per 
portar el control del compte enrera. 
 -Refot! -se'm va escapar. 
 -I ara podeu tocar el dos i deixar-me sol. Us puc passar la meva merda en 
qualsevol moment. Més ben dit, teniu dret a retreure'm aquestes setmanes que us he 
tingut a casa meva exposats al contagi. Encara que jo he netejat a part les meves 
coses per no barrejar-ho... 
 -Ja m'estranyava a mi tanta mania per la neteja -va fer la Laura intentant dir una 
gràcia que no va fer riure ningú. 
 -Què espereu per dir-me que sóc un porc? Que no us he volgut dir com estava 
perquè sabia que si us ho deia no hi hauria banda, ni cançons ni res? 
 -No n'hi ha per a tant! -vaig dir sense saber ben bé el que em deia. 
 El Knox llavors ens ho va explicar: 
 -L'altra nit va anar a la platja amb aquella noia. Li agrada. I a ella també li agrada 
ell. I no va saber parlar perquè tenia por que el deixaria allí mateix tot sol amb la seva 
desgràcia. Però tampoc no la volia deixar. Ell té dret a estimar-la. Per què penseu que 
anava mar endins? Perquè la mar li solucionés el problema. Per això li vaig haver de 
fotre un pinyac i estabornir-lo. 
 El Xuc va fer que sí amb el cap. Se'l veia ensorrat. 
 -Em penso que també li hauries de dir això. Ella t'entendrà -va fer la Laura. 
 -Jo no vull que m'entengui. La vull a ella! -va respondre el Xuc. 
 -És el mateix, tio. 
 -Ah, si? Tu què faries si t'agradés un paio i et digués de cop i volta que et pot 
passar la SIDA? 
 -Si l'estimés de debò... -va esbossar la Laura. 
 -Au, va, tia! Aquestes coses no s'imaginen. Es passen o no es passen. Si no 



t'afecta, pots fer els sermons que vulguis. A veure, ¿què et semblaria d'enrotllar-te amb 
mi? 
 La Laura es va posar vermella i no va respondre. El Xuc tampoc no va insistir. El 
Silvi es va aixecar i va anar cap al costat del Xuc. Li va donar un copet a l'espatlla i li va 
dir: 
 -Em sap greu, tio. De debò. Però no estàs malalt, tu mateix ho has dit. No pots 
començar a morir-te encara, passar-te la vida morint-te com si fossis un tomàquet 
podrit. Qui sap! Potser no estaràs mai malalt. Potser ens morirem nosaltres més aviat 
que tu. Potser serà un altre qui passarà als teus nassos, mentre tu te'n surts, una 
malaltia tan fotuda com la que podries tenir tu. 
 -Té raó -vaig comentar. 
 -Hem de sortir d'aquest pou, tio. Tu i nosaltres. Ara no ens pots fallar -li va dir el 
Silvi. 
 El Xuc va somriure amb un aire de tristesa. 
 -Penseu que l'hi he de dir? 
 -Tu mateix. És una cosa que has de decidir tu. Però no tens dret a fer-li mal. 
 -I que ho he de dir a tothom? 
 La Laura va fer que no amb el cap. I el Knox també. Jo en aquell moment no 
hauria sabut què respondre. 
 -I què passarà? 
 El Xuc se sentia a la corda fluixa, amb por de moure's, tant si era cap endavant 
com cap endarrera. No sabia endevinar què hi havia darrera d'aquells núvols de cotó-
fluix que li humitejaven les galtes. 



 
 
 
 
 
 Per acabar-ho d'arrodonir aquell mateix matí va arribar la Lònia Guiu. Va 
aparcar el cotxe al costat de la bassa i va sortir de la carraca, aclaparada per la calor. 
 Portava notícies. I no pas engrescadores. 
 -La bòfia ha muntat un parany per atrapar els camions. Em temo que aixecaran 
la llebre i els peixos grossos ni tan sols no s'esquitxaran. 
 -Merda! Ho sabia! -va fer el Knox amb indignació. 
 -A hores d'ara no se m'acudeix una altra cosa que esperar que ells facin el que 
han de fer. I deixar passar el temps. Si no els han destrossat la xarxa, el negoci 
continuarà. Llavors, al cap d'unes setmanes, potser d'alguns mesos, podem tornar a 
resseguir els fils i començar un treball més seriós. 
 -I durant tot aquest temps... 
 -Esperar i lligar caps. Quan els conills han sortit del cau són molt més difícils 
d'atrapar. Anirem a les palpentes fins que les coses no es tornin a calmar. 
 -I els bestiots que es van carregar aquell pobre xicot? 
 -Aquests potser sí que se l'empalmaran. Són gent que fa les feines brutes, 
peons sense importància. Són manats -el Xuc. 
 -Sí, aquests se les deuran carregar. Deuen ser els qui porten els camions -la 
Lònia. 
 Vam fer un silenci poc resignat. 
 -I qui sap, potser les autoritats faran el que han de fer per una vegada. 
 El Knox va riure sordament. 
 -Ho sento -va dir la Lònia-. Només volia dir-vos que encara que no us interessés 
de continuar darrera d'aquesta gent, jo hi continuaré pel meu compte. Encara que trigui 
anys a destapar els responsables d'aquest tràfic d'esclaus. Hi ha uns quants noms 
importants que m'agradaria seguir de prop. 
 -Però també podem fer molt de mal als qui aprofiten el que tenen a les mans per 
buscar-se la vida en altres llocs, lluny de casa... -se'm va acudir de comentar. 
 Em van mirar. 
 -Vull dir que està molt bé de descobrir i fer castigar els responsables del tràfic. 
Però el que passa és que el qui vol fugir i no troba mitjans legals per fer-ho... 
 -D'acord, d'acord. Tothom té dret a anar allà on vulgui i a buscar-se una vida 
millor. Però ningú no té dret a fer un negoci d'aquesta necessitat. És un engany. Una 
estafa -era la Laura. 
 -Però no podran sortir... Si no hi ha borregueros no es podran moure... -jo. 
 -Si, home, i que els liquidin pel camí sense haver de donar explicacions a ningú -
el Silvi. 
 -La culpa de tot la tenen aquestes lleis d'estrangeria que tenen els països que 
es diuen més desenvolupats. Cada vegada és més difícil entrar-hi, i encara més 
quedar-s'hi -va comentar la Lònia. 
 -Però un hauria de poder ser lliure d'intentar-ho... 
 -Amb la prohibició s'obre la porta als mercats negres, al contraban. I a través del 
mercat negre, a l'explotació més bestial dels qui han d'anar a fer tractes amb les màfies 
perquè no se'ls deixa cap més sortida -la Lònia. 
 -Però els qui els ajuden... Hi ha d'haver força gent que ho fa de bona fe. No 



tothom deu ser un gangster -el Xuc. 
 El Knox anava fent que no, que no amb el cap. Els altres ens miraven, ara la 
Lònia, ara a mi. 
 Ens va costar molt decidir-ho. Al final vam acordar que deixaríem passar el 
temps sense oblidar-nos-en. La Lònia hi treballaria. I quan tindria tota la informació, 
abans de tirar res endavant, ens trobaríem i en tornaríem a parlar. Potser les dades 
que ella podria recollir i el temps ens ajudarien a trobar la resposta més adequada. Era 
molt difícil per a nosaltres decidir sobre el dret i la forma d'emigrar de la gent. La nostra 
posició personal era massa còmoda com per no tenir mal d'estómac si preníem una 
decisió, fos quina fos la que prenguéssim. Les autoritats mateixes havien de saber que 
tot allò passava. I tenien els ulls mig clucs. Per alguna cosa devia ser. 
 No ho vam saber resoldre. 
 La Lònia es va tirar a la bassa abans de marxar. Va nedar amunt i avall amb un 
estil envejable i es va deixar convidar a canapès de cogombre amb formatge de cabra. 
Ens va prometre que vindria a escoltar-nos aquell dissabte a la nit, al nostre primer 
concert. 



 
 
 
 
 
 Havíem contractat el Knox de representant, efectes especials i segona veu del 
grup. Bé, això de contractar era un dir, perquè encara no en vèiem de calents, ni 
perspectives. Però era una manera d'incorporar-lo al grup. A la Laura li queia la bava 
quan el veia i tots havíem començat a apreciar-lo de valent. Encara no sabíem què 
passaria quan s'acabés l'estiu, però el nostre grup començava a ser una cosa sòlida. 
Teníem una maqueta que corria per les emissores de ràdio, pels ajuntaments, pels 
locals que munten concerts, per alguna productora. I teníem moltes il⋅lusions. 
 Llavors vam saber que el Knox, a més a més de ser un gran xafarder, també era 
un gran teclista. Feia anys que li fotia a la tecla en aquell maleït cau per a menors on 
l'havia portat la pasma quan es va morir sa mare d'una pítima una mica massa forta. 
No havien aconseguit fer-lo interessar per la lletra, però el xicot havia sortit dotat per a 
la música. Una veritable figura. Si podíem aconseguir un instrument potser encara ens 
adonaríem que havíem tret de la rifa. 
 De moment, però, la cosa no arribava sinó per als efectes especials. 
 -Hauríem de fer del nostre primer concert una cosa sonada. Una cosa única. 
Que se'n parli -era idea del Xuc. 
 -Sona bé, però toca de peus a terra, col⋅lega: estem en un poble com un cop de 
puny i sabran quatre gats que nosaltres hem fet un concert -la Laura, realista. 
 -No vull dir això. 
 -Doncs tu mateix... 
 -Hauríem de muntar els nostres directes d'una manera especial. D'una manera 
molt nostra. 
 -Així com els Judas, que treuen la Harley i es munten el número de les llums i 
les cadenes? -el Knox. 
 -Sí, però a la nostra manera -el Xuc. 
 -Com no sigui amb imaginació! Perquè ja em direu... No sé si mola gaire que jo 
surti fent accelerades amb el ciclomotor -el Silvi. 
 -Les podríem passar per l'amplificador! -la Laura, burleta. 
 -Seria còmic -jo. 
 -Seria penós -el Knox-. Després d'això només seria capaç de fer un concert de 
rots i pets. 
 -Mira que sou fins! 
 -No us penseu, tios, això es porta un ou... -jo. 
 -Au, va, deixeu-vos de collonades. No podem muntar efectes de llum, coses 
amb màquines o grans escenaris. Però podem pensar alguna cosa original. Alguna 
cosa especial, que es noti que cuidem els detalls. Aquí i sempre, en tots els concerts. 
No sé què, però alguna cosa que quan aparegui diguin: "Mira, aquests són ells" -el 
Silvi. 
 -Alguna cosa com samarretes especials i anagrames. 
 -Penseu que el principal és la música que farem. I que sapiguem enrotllar el 
personal en els directes. Les altres coses són de més a més. El ritme, la potència, les 
lletres, arrossegar la gent a moure el cul de la cadira, que ningú no estigui quiet i passiu 
quan ens escolti, que cantin amb nosaltres, que cridin amb nosaltres, que saltin, que es 
moguin, que xisclin, que ens estimin! -era el Xuc, que semblava que ja tastava el 



directe. 
 Vam fer una pancarta amb roba negra, afegint trossos i pintant anagrames. Vam 
muntar un joc de llums passador i vam posar una rampa a l'escenari que es 
comuniqués amb la platea. Tot el local era decorat amb anagrames i fotocòpies 
ampliadíssimes de fotos nostres. Quedava original. Les cares que fèiem en aquelles 
fotos eren realment fantàstiques: entre la horterada i la genialitat. La nostra cara, els 
nostres ulls, els nostres morrets, apareixien per tots els racons del local. Érem al costat 
de tots i de cadascun dels col⋅legues del públic que ens vindrien a acompanyar. 
 Estàvem a punt per començar el nostre primer gran concert triomfal. Estàvem 
tan nerviosos que no ens tocava la samarreta a la pell. El Xuc havia assajat mil 
vegades el discurset de benvinguda. La Laura, unes paraules a l'auditori. Cadascú 
tenia alguna cosa per dir o per fer. Però quan faltava poca estona per començar em 
penso que ens n'havíem oblidat. 
 La Lònia va venir. 
 La Moia també era a primera fila amb els ulls brillants. Aquell matí el Xuc havia 
parlat amb ella, havien passat el dia junts. Estàvem animats perquè el Xuc no s'havia 
ensorrat, perquè les coses, encara que costaven, es podien tirar endavant. 
 El concert va arrencar una mica fred. Havíem començat pel discurset però, a 
mitja xerrera, el Silvi es va embarbussar i no va saber continuar. La primera peça va 
ser de prova. Estàvem tensos, encarcarats, teníem por. Però a la segona les coses van 
començar a canviar. El Xuc i el Knox van posar veu a aquella que feia: 
 
 Sóc un paio musculós 
 encara que no ho noteu. 
 Sabeu per què? 
 Perquè el múscul no se'm veu. 
 Sabeu per què? 
 
 Amb les postures que hi feien, la basca va començar a riure i també a fer unes 
postures semblants. Van acabar cantant tots amb nosaltres: 
 
 I si el múscul no se'm veu 
 l'Antonieta no s'ho creu! 
 Sabeu per què? 
 Perquè fa com sant Tomàs: 
 creuràs el que tocaràs. 
 Doncs ja em direu. 
 
 L'havíem encertada. Era una peça poca-solta que havíem deixat gairebé de 
banda. Però el directe ens havia ensenyat a la primera cançó que havíem de fer alguna 
cosa abans que aquella canalla que no ens coneixia, perquè només algunes dotzenes 
d'aquells del poble ens havien seguit al mas per veure'ns assajar, abans que aquella 
canalla no se'ns adormís o ens tirés les cadires a l'escenari. Hi havia basca de la platja, 
perquè hi havíem portat cartells, i dels pobles dels costats, i alguns pares i mares i 
tietes que aviat es van començar a ofegar amb el fum del tabac i d'alguna mena més 
d'herbeta dolça que es cremava per allà dins. Els iaios van acabar amb mal de cap. La 
basca va acabar estimant-nos i xisclant perquè no marxéssim quan eren més de les 
quatre de la matinada. 
 No cal donar més detalls del concert. Només diré que va anar de conya. Que a 



l'acabament vam haver de repetir un munt de peces i que no ens deixaven plegar. Ens 
van portar a les espatlles fins a la plaça del poble i allà van començar a córrer begudes 
i a escalfar-se l'ambient una altra vegada. 
 Nosaltres flotàvem. 
 El Knox estava quasi afònic. 
 Després vam anar cap al mas i ens hi van acompanyar dotzenes de joves, que 
es van banyar a la bassa amb nosaltres. Vam escoltar plàstics forts i vam ballar fins 
que es va fer de dia. Llavors vam anar caient, ja no podíem més, i ens vam anar 
quedant adormits pertot arreu. 
 Cap a migdia va començar a anar desfilant tothom. 
 La Laura havia anotat algunes impressions al seu bloc del nostre primer concert: 
 
 «Ha estat un encert d'incorporar el Knox al grup. Els jocs de veus que fa amb el 
Xuc donen un aire molt més viu a les cançons. Ara que els he sentits, trobo que la 
combinació queda més dura, més esqueixada. Potser el Xuc tot sol fins i tot quedava 
massa acabat: té massa bona veu i canta d'una manera clàssica. El contrast d'ara mola 
un ou. 
 »He anat mirant les cares, els posats dels altres mentre actuàvem. Havíem 
arribat al cel. Encara que alguna vegada m'he enganxat en un acord, i algú altre també 
ha perdut passada, no hi feia res. Teníem tantes ganes de fer-ho bé, el públic estava 
tan entregat, que dubto que mai ningú hagi viscut un concert més autèntic que el 
nostre. 
 »La festa final ha estat tope guai, autèntica. No sé si viuré mai més una emoció 
tan forta com la d'aquest primer concert.» 
 
 Si hagués pogut acabar aquí la nostra història d'aquell estiu, tot hauria estat 
fantàstic. Fins i tot semblaria que ens havia estat massa fàcil. 
 Però en realitat no ens va sortir tot tan bé i, en canvi, segurament per casualitat, 
potser per aquella desgràcia que ens perseguia, aquell estiu va tenir un final inesperat 
fins i tot per a nosaltres, que érem capaços de fer els projectes més grans i d'imaginar 
les situacions més increïbles. 



 
 
 
 
 
 Estàvem acabant de dinar. Havíem fet plans per anar al poble i recollir els 
instruments aquella mateixa tarda. Volíem assajar una altra vegada a la nit. Havíem 
entrat en una roda que girava tan de pressa que no ens volíem perdre cap plaer. 
Estàvem aparaulant un directe a la platja, una nit d'aquelles. 
 Hi havia tots els plats bruts amuntegats damunt l'estora marroquina i nosaltres 
asseguts per terra, acabant d'endrapar com els llops. Un decorat gens apropiat per 
rebre visites. 
 Va arribar un cotxe. Era nou i força bo, negre com els cotxes dels ministres i 
dels enterramorts. El portava un home que no coneixíem. Anava sol. 
 L'home va tancar la porta del cotxe amb parsimònia i es va acostar a la terrassa 
i es va quedar a una certa distància de nosaltres. 
 -Vull parlar amb un que li diuen Xuc -va dir. 
 No semblava amable. Però no el coneixíem. No teníem motius per desconfiar 
d'ell. El Xuc es va aixecar i va baixar cap on l'home l'esperava. No va poder reaccionar. 
Quan aquell animal el va tenir al seu abast, li va engegar un cop de puny a les barres 
que el va fer caure. I li va dir: 
 -Porc de merda! Si tornes a mirar-te mai més la Moia no serà només una cara 
nova el que et convindrà per anar pel món! 
 I es va girar per anar-se'n. 
 Vam córrer per carregar-nos aquell bestiot. Però el Xuc ens va aturar. 
 -Deixeu-ho córrer. Ja sabia que passaria una cosa així. 
 -Vols dir que ella ho ha fet córrer? 
 -De vegades no pots parlar de les teves coses ni tan sols amb qui tens 
confiança -va fer el Xuc amb amarguesa. 
 -Doncs em sentirà! -va dir el Knox. 
 -Ella no ha fer res de mal. Segur -la va defensar el Xuc. 
 -I doncs? 
 -Va dir que en parlaria amb sa germana, que ella l'entendria. La Moia va estar 
molt trista però em va dir que no s'acabava el món, que hi havia altra gent que tenia 
problemes... i que se'n sortien. 
 -I vols dir que sa germana... -va insinuar la Laura. 
 -I jo què sé! El cas és que el vell ha agafat el garrot. 
 -És son pare? 
 -Sí. 
 -Sembla el ministre d'hisenda. 
 -Xuc, tio, no sé què penses, però això que t'ha fet aquest animal és una 
porcada. Sense més ni més, sense preguntar ni explicar res... És un animal, tio -la 
Laura. 
 -Deixeu-lo estar. De fet, és normal. La gent reacciona així -el Xuc. 
 -Ella deu tenir alguna cosa a dir, oi? -el Silvi. 
 -Ella no hi té res a veure. És normal que el vell reaccioni així. Jo potser també 
ho faria -el Xuc. 
 -Ah, si? -jo. 
 -Doncs jo me'n vaig al poble a veure la Moia, que m'expliqui què passa. Mira 



que és bocamolla, la fleuma! Segur que ha estat ella qui ha anat amb el ploricó als 
pares. Com si fossin de fiar! -la Laura. 
 -Deixa-ho córrer -el Xuc. 
 -I tant te fa saber si ella hi té alguna cosa a dir? Jo ho vull aclarir. Tu ets amic 
nostre -la Laura. 
 -Compte que et coneixeran -la vaig avisar. 
 -Doncs li telefonaré. Diré que sóc una amiga seva. I li faré explicar què caram ha 
passat. 
 La Laura se'n va anar cap al poble. Ens vam quedar bastant desinflats. I quan 
va tornar la Laura encara més: 
 -M'han dit que havia anat a passar les vacances a casa d'una tieta. Sa germana 
tampoc no hi és. 
 Doncs sí que l'havíem feta bona! 
 Però això encara no era el més gros. La part més bona encara havia d'arribar. 



 
 
 
 
 
 Cap a mitja tarda va aparèixer un cotxe oficial amb un grup de persones. Ens 
van convidar a marxar del poble aquell mateix dia i es van oferir a enviar-nos els 
instruments a l'adreça que els donéssim. 
 -Hem sabut que l'altre dia de poc no se us mor un xicot del poble d'una 
borratxera. Que els qui vénen a escoltar-vos s'emborratxen i es droguen. Sou un perill 
per als nostres joves. I per si no n'hi havia prou, ara hem sabut que a més a més teniu 
la SIDA. No ho podem consentir, aquest havia estat un lloc pacífic abans que arribéssiu 
vosaltres. Xuc, nano, ho has d'entendre, encara que apreciem molt els teus pares, 
perquè fa molts anys que són uns bons estiuejants, una família molt agradable i molt 
com cal. Però heu de comprendre que tenim el poble al damunt i que els pares de la 
gent jove que us segueix estan molt amoïnats. 
 El Silvi es va indignar i els va contestar de males maneres. 
 -Ah sí? Doncs si no foteu el camp ara mateix, us mossego a la vena i l'agafarem 
tots, la SIDA, desgraciats! 
 -No et posis així, noi! Calmem-nos tots plegats. 
 Eren una dona amb cara de tia pepa i tres homes ben peixats, amb posat de ser 
perfectes. 
 El Knox es va afegir a l'actitud del Silvi: 
 -Va tio, què esperem? Jo també els fotré una bona mossegada al coll, com si 
fos Dràcula. No se'n salvarà ni un! Mira, un per cada un i encara ens en faltaran! 
 El qui portava la veu cantant es va posar davant dels altres tres acompanyants i 
els va protegir amb el seu cos. 
 -No feu bestieses. Us hem vingut a avisar pel vostre bé. La gent del poble està 
molt revolucionada. No és una broma. Si no marxeu us poden fer mal. Nosaltres només 
us volem ajudar. No volem violències ni desordres. 
 -Fora! -va cridar el Silvi. 
 -Com vulgueu. Però recordeu-vos que us hem avisat. Si us voleu quedar ha de 
ser quietets al mas i sense veure ningú del poble. No us podem fer fora de casa, però a 
la gent no li agradarà que en sortiu -va dir l'amo d'aquella patum. 
 -Fora! -vam cridar tots. 
 I se'n van anar. 
 Ens vam vestir i vam anar cap al poble caminant per recollir els instruments. 
Havíem de localitzar algú que ens acompanyés amb cotxe de tornada, o almenys que 
ens portés d'alguna manera la bateria. No estàvem per acceptar cap coacció ni cap 
amenaça. Què s'havien cregut? Ens volien fora del poble? Doncs nosaltres aniríem al 
poble! 
 Feia molta calor. La carretera estava deserta aquella tarda de diumenge. Vam 
arribar a la plaça i vam anar directament cap al local on havíem triomfat la nit abans. El 
porter no ens va voler obrir. 
 De sobte ens vam veure rodejats de gent amb cara d'odi. Monstres ferotges 
amb escombres i bastons que ens insultaven i ens empenyien, que no s'atrevien a 
acostar-se del tot, però que de tant en tant ens feien caure una clatellada per sorpresa. 
Els joves havien desaparegut. Aquell poble s'havia convertit en un malson, en una 
pel⋅lícula de terror on només hi havia una mena de morts vivents agressius, sords, 



incapaços de dialogar o de tenir comprensió per ningú. Eren màquines d'empènyer, 
d'insultar, d'amenaçar. No els quedava ni tan sols un rastre d'humanitat. 
 Així, d'aquesta manera tan brutal, ens van empènyer fins a l'estació del tren i 
ens van tirar cinc bitllets als peus, perquè marxéssim. 
 Jo havia vist un xicot que es ficava als lavabos. Vivia a l'estació, ja ens havia 
acompanyat el primer dia, quan havíem arribat, i després hi havíem anat tenint 
contacte. 
 -He d'anar al wàter -vaig dir. 
 El soroll s'havia menjat la meva petició. Vaig cridar amb totes les meves forces: 
 -Vull anar a pixar! 
 Em van deixar pas, sense deixar-me cap espai per on em pogués escapar. Però 
ningú no va entrar amb mi als lavabos. 
 Aquell paio era dins. Semblava que m'esperava. 
 -Què passa, Robert? 
 -S'han tornat bojos, tio. Es veu que ahir el porter del local va sentir com parlaven 
la Moia i sa germana al final del concert. Es veu que la Moia plorava i el paio va estirar 
l'orella. Les va espiar, vaja, aquí la gent té un morbo que no s'aguanta per saber què 
diuen i què fan els altres. Es veu que parlaven d'això, de la malaltia. I el paio no va lligar 
caps però va anar amb la història que hi havia algun misteri als pares de la xica. I ja ho 
veus. Es veu que aquest matí, quan hem tornat tots a casa, han agafat la Moia pel seu 
compte i li han aplicat el tercer grau. S'han tornat salvatges. Tots els pares ens han 
tancat amb pany i clau i semblen capaços de qualsevol salvatjada. 
 -Però això no té ni cap ni peus. 
 -No. És clar que no. Però si em veuen parlar amb tu potser també em fotran a 
mi fora del poble. 
 -Ja me'n vaig. No surtis encara. 
 -I no és només això. Aquesta nit hi ha hagut gent que ha mamat molt, que ha 
quedat grogui. Algun de molt marrec i tot. Diuen que la culpa és vostra. 
 -Sí home! 
 -És aquesta música, diuen, que és cosa de degenerats. 
 -Apa, va! Si això ja no passa enlloc! 
 -Doncs mira... Au, vés-te'n, que ja és una pixerada massa llarga, això teu, i 
t'entraran a buscar. 
 -I la pobra Moia... 
 -Qui sap si podrà tornar... No li treurà ningú la sospita que també l'ha 
enganxada. Aquí, posats a malpensar, tothom posa sempre la directa. 
 -Punyeta! 
 -Em sap greu, tio, no sé què dir-te. La Moia ha fet córrer el que passava abans 
que la fotessin amb el cotxe cap a ca sa tia. D'amagat, no et pensis, potser li haurien fet 
una cara nova. Estem tots fets pols, creu-me. Nosaltres no som així. Almenys molts de 
nosaltres. He vingut cap aquí confiant que algú de vosaltres em veuria i podríem parlar 
d'amagat. Si no, ja us hauríem escrit. Estem amb vosaltres, tio. I la Moia també. Ja 
deurà donar senyals de vida quan podrà. 
 -Ja ens veurem. No pateixis. 
 -Sort! 
 Els meus companys estaven blancs i espantats. Ens van empènyer cap a 
l'andana. Se sentia un tren. 
 No va caldre que ens empenyessin. Pujar en aquell vagó va ser un descans per 
a nosaltres. Vam deixar tota aquella massa embogida en aquella estació de poble, 



brandant els bastons i les escombres. No ens havien fet res, d'acord, només ens 
havien espantat. Però ens feien fora del poble sense ni tan sols deixar-nos parlar. Quan 
el tren engegava la marxa, algú ens va cridar amb totes les seves forces des de 
l'andana: 
 -Torracollons! 
 I, com un eco, altres dotzenes de veus van cridar el mateix. 
 Ens vam asseure, encara tremolant. 
 -Ens hem salvat per cames -va dir la Laura després de fer un xiulet 
d'alleugeriment, quan l'estació d'aquell poble va quedar definitivament enrera. 
 -Tenim unes bones cames, nanos -els vaig dir, per intentar fer gràcia. 
 -Unes cames atlètiques. Jo avui hauria fet la marató si aquells haguessin punxat 
una mica més -va respondre la Laura. 
 El Xuc va riure. Va començar a riure sol. Reia tant que semblava que tota la por 
se li havia convertit en histèria. 
 -Para, tio, que no n'hi ha per a tant! -li va fer la Laura. 
 -Que no? -va dir ell amb llàgrimes als ulls, de tant de riure. 
 Ens el vam mirar. 
 -Se m'acaba d'acudir el nom definitiu. Un nom per al grup que ens farà triomfar 
per sempre. 
 -Tu diràs. 
 -«Torracollons atlètics». 
 Ens vam posar a riure. El Xuc sempre l'encertava. 
 Així va ser com, aquell estiu, vam trobar el nostre nom definitiu, el que ens havia 
de portar a la fama i a la glòria, si és que hi arribàvem. 



 
 
 
 
 
 Quan vam arribar a Barcelona era de nit. Vam anar a la casa del Xuc per no 
tornar a casa nostra així tan de sobte, sense equipatge i escapats. El matí següent vam 
sortir a comprar els diaris i mentre ens menjàvem l'esmorzar fèiem plans pel que ens 
quedava de vacances. 
 Estàvem indignats pel que ens havia passat, però no tot havia anat malament 
aquell cap de setmana. 
 A primera pàgina d'un dels diaris hi havia la fotografia d'un camió i el requadrat 
amb les fotos d'unes cares. Hi havia la notícia de la detenció dels xofers del camió i la 
solució del cas de l'assassinat de l'àrab indocumentat que s'havia trobat dies enrera. 
Almenys una part de la història havia sortit bé. Encara que, a canvi, els pobres que 
anaven dins del camió tornarien a ser facturats cap a casa. La segona part de la 
mateixa estafa, perquè ells havien pagat el seu viatge. 
 Vam trucar a la Lònia, que ens va convidar a dinar al seu apartament, després 
d'avisar-nos que era herbívora. Estàvem tan fets pols que un copet a l'espatlla d'algú 
en qui poguéssim confiar, no ens aniria malament. 
 Ho vam acceptar i vam passar una tarda relaxant, intentant de prendre'ns amb 
calma les coses, intentant de no mossegar ningú. 
 Després ens va acompanyar a la redacció d'un parell de diaris i a uns estudis de 
ràdio força importants. L'endemà la notícia de la nostra expulsió d'aquell poble sortia a 
la portada d'alguns diaris i ens reclamaven per entrevistar-nos en un parell de cadenes 
de televisió. 
 Grup de rock expulsat d'un poble. 
 I les nostres fotografies i un resum de la nostra història. 
 La Lònia tenia contactes. Vam tenir fins i tot opció d'interpretar una de les 
nostres peces al mig d'una de les entrevistes, en directe, a la cadena nacional més 
important. 
 Els meus pares i els de la Laura i el Silvi ens esperaven a la porta dels estudis. 
No hi havíem comptat. Ens havíem arribat a oblidar dels nostres pares. 
 Vam intentar fugir cap dins. 
 Però ells no ens van empaitar, ni ens van tirar pedres. 
 Vam tornar cadascú a casa seva per uns dies, mentre ens relaxàvem de tot 
aquell bat-i-bull, però no paràvem d'anar a respondre entrevistes i de fixar dates per fer 
concerts en directe. Ens havien anat a buscar els instruments, no sé ni tan sols qui va 
ser. I ens portaven en safata. El Knox s'havia quedat a casa del Xuc mentre no 
tornaven els seus vells i l'assistenta social que portava el seu dossier el va animar i tot 
a fer-ho. 
 Vam refer la maqueta, afegint-hi teclats. El Knox s'ho muntava bé. Quedava 
més complet, més guai. Tot plegat guanyava en força. 
 Però no tot era música. Encara no sabíem quina cara havíem de fer als nostres 
pares, cadascú als seus, però intentàvem no pensar-hi, encara que els vèiem matí i 
tarda. Els meus no em van preguntar res. Llegien els diaris i em miraven. Els vaig 
deixar sentir la maqueta que havíem gravat. 
 -Sona bé -va dir la vella. 
 -Potser sí que us en sortireu, xaval -va fer el meu vell. 



 Potser fins i tot n'estaven satisfets, encara que no demostraven gran cosa. 
 -No està gens malament... 
 I anaven fent com si tot hagués estat normal. Més m'ho estimava. No hauria 
sabut explicar res. Ni tan sols què pensava. Només m'adonava que estàvem disparats 
cap endavant i que era una sensació estranya, com ho deu ser tirar-se amb 
paracaigudes. Sempre et deus pensar que potser no s'obrirà, però mentrestant ja voles 
i això no t'ho treu ningú. 
 Cada vespre anàvem a assajar entre la verdura. Cada dia amb més potència, 
cada dia amb més ràbia, més llançats. Els vells havien posat planxes de pórex i havien 
tornat a folrar les parets. D'alguna manera això volia dir que ens ajudaven, que 
confiaven en nosaltres, encara que fessin mala cara d'algunes coses, que tampoc no 
acabaven de dir mai. El magatzem semblava una capseta de bombons amb olor de 
fruita i cols. Tota una font d'inspiració. 
 Ens en podíem sortir. 
 La Moia ens va venir a veure. Buscava feina a Barcelona. Però encara havia de 
resoldre un munt de coses, perquè no era major d'edat legalment i li podia caure un 
paquet si s'escapava i els seus vells la feien buscar. Però ja era alguna cosa. 
 Aquell final d'estiu va ser bestial. Ens va conèixer tothom. Si continuàvem 
d'aquella manera potser aviat podríem arribar a treure un elapé. 
 Però de vegades, quan ens aturàvem enmig d'aquell anar vertiginós cap 
endavant, quan miràvem d'entendre què ens havia passat, vèiem que en el fons de tot 
hi havia el morbo de la gent i que nosaltres ens havíem posat de moda pel mateix que 
havia mort l'Abdullah i la Macarena Brown, pel que havia passat al Xuc i el que ens 
havia fet marxar per cames d'aquell poble. Els mateixos que ens aclamaven eren els 
mateixos que clavaven el ganivet a les fosques, que et deixaven morir a la cuneta de la 
carretera sense ajudar-te. I que llavors, quan deies públicament que tots plegats érem 
uns salvatges, quan els demostraves que havies estat víctima de les salvatjades, 
t'idealitzaven. 
 Vam treure una altra cançó aquell final d'estiu. Una lletra i una música fetes de 
fel i de ràbia, un ritme bestial que enrotllava un ou. Es deia «Hipòcrites». I anava 
dedicada als col⋅leguis. A tots. 
 Margarida ARITZETA 


