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El primer soroll trencà el silenci de la matinada. Procedia 
de la galeria. El Víctor no s’alarmà, perquè l’extractor de 
l’aire condicionat era a ran de terra i el vent que originava 
movia les bosses de fem apilades. 

Quan percebé el segon soroll,  unes setmanes més tard, 
l’aire  condicionat  no  estava  engegat,  de  manera  que 
alguna cosa havia fregat el plàstic. Tot i que  comprenia 
que  els  insectes  poden  moure  ben  poques  coses,  va 
atribuir-ho a un insecte voleiant i li restà importància.

Però  el  tercer  soroll  es  manifestà  de  forma  intensa  i 
insistent. Hi havia alguna cosa que burxava les bosses de 
fem  i,  atès  que  ell  no  creia  en  fantasmes  ni  en  altres 
entitats  ectoplasmàtiques,  algun  animalot  s’hi  estava 
alimentant.

Avançà de puntetes cap a la cuina. La quietud de la nit li 
semblà un escenari inquietant. L’Iris dormia. Es proposà 
d’encendre  el  llum  per  aprofitar  el  factor  sorpresa  i 
enxampar  així  la  bestiola  descuidada.  Tanmateix,  els 
animals  es  manegen  millor  davant  del  perill  que  els 
humans.  Les  serps  són  ràpides,  els  camaleons  són 
discrets,  els  gats  són  silenciosos,  els  rinoceronts  són 
potents… I els rosegadors són hàbils i grimpen amb molta 
facilitat. 

De manera que il·luminà la cuina amb la claror tímida del 
mòbil. La porta de la galeria era oberta. No hi havia rastre 
de  res.  Colpejà  la  nevera.  Confiava  d’espantar  l’animal 
perquè  perdera  la  serenitat,  cometera  una  errada  i…  I 
què? Què faria llavors? Li esclafaria el cap amb el peu? Li 
fotria  una  puntada  per  rebentar-li  els  ossos  contra  la 
paret?  Ni  somiar-ho.  Només  d’imaginar-se  el  contacte 
amb el  cruixit  del  crani,  li  feia  venir  arcades.  Per  altra 
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part, si optava pel puntelló i fallava, la bèstia tindria a la 
seua  disposició  un  viaducte  excel·lent  que  l’adreçaria 
recta com un fil a una posició a partir de la qual lluitar en 
circumstàncies més favorables.

Llavors, detectà un moviment silenciós a prop de les sis 
bosses de fem agombolades sobre la gelosia de pedra que 
donava a l’exterior. Aprecià la cua gomosa i llarga, que es 
corbava al voltant d’un cos que ell no arribava a veure. La 
cua,  en  tot  cas,  no  pertanyia  a  un  ratolinet  ingenu  i 
desorientat.

Amb la lentitud èpica dels lleons quan es mouen en un 
documental,  una  rata  descomunal  aparegué  des  de 
darrere de la rentadora. El Víctor presencià la seqüència 
amb tots els matisos, fins al punt que registrava com els 
músculs se sincronitzaven combinant les potes canviades 
per desplaçar-se: l’esquerra davantera i la dreta posterior; 
la dreta davantera i l’esquerra posterior. A poc a poc, cap 
a ell. Ell engegà el llum. El monstre es plantà sobre les 
potes  del  darrere  i  exhalà  un  xiscle  esgarrifós,  que 
s’assemblava més a una crida d’auxili que a un cant de 
mort. El Víctor pensà en l’Iris. L’atemoriria molt l’esgarip. 
Potser no voldria regressar més a aquell pis llogat de què 
des del primer moment s’havia malfiat. Amb tot, provar 
que la rata callara resultava tan inútil com caçar-la amb 
les  mans despullades,  ja que la feresa amb què la  rata 
l’estava desafiant no feia preveure una batalla ràpida.

Reculà, tancà la porta de la cuina i deixà que la rata fera i 
desfera al seu gust. Millor això que no emprenyar-la. Que 
les rates porten moltes infeccions. 
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—Una  rata?  A  la  galeria?  —preguntà  estranyada  l’Iris 
l’endemà,  després  d’una explicació  detallada  i  un  punt 
exagerada.

No ho acabava d’admetre. Argumentava que les rates no 
entren als  pisos de  la  gent  civilitzada,  com si  el  fet  de 
tenir  una PS3 i  un exemplar d’El raïm de la ira ja  les 
foragitara.

—Doncs sí, hi ha una rata que viu a la galeria —sentencià 
el Víctor, una mica contrariat per la incredulitat de l’Iris.

Ella es posà dempeus i en un tres i no res estava regirant 
el  desordre de la  galeria.  El  Víctor  no esperava de cap 
manera  aquella  reacció.  L’Iris  s’havia  mostrat  sempre 
més  aviat  poruga;  un  poc  llepafils  quanta  a  animalets 
salvatges. En realitat, des de les últimes diferències entre 
ells, provocades per un malentès que tardà a aclarir-se, 
en  cas  que  ja  s’haguera  aclarit,  l’Iris  li  resultava  una 
desconeguda.  Com si  ella  s’haguera  rebel·lat  contra  els 
patrons de comportament que havia obeït fins al moment 
i  haguera adoptat  un rol  que anunciara el  seu caràcter 
renovat i implacable. 

—Haurem de netejar més sovint —dictaminà.

Però no havia trobat res que inculpara la rata, cosa que, 
en canvi,  comprometia el crèdit del Víctor, ja de per si 
prou perjudicat.

Al llarg d’un mes i mig, el Víctor mantingué rígid la versió 
de la rata colossal. Al llarg d’un mes i mig, l’Iris li la negà.

—Un mes i  mig repetint-me el  mateix.  I  un mes i  mig 
estic jo sense veure res —declarà l’Iris, tan crispada que 
els veïns més xafarders podien agafar apunts—. Comence 
a creure que és una invenció. T’ho has inventat perquè en 
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poc  de  temps  em  diràs  que  vols  canviar  de  pis  o 
t’inventaràs  una  excusa  distinta  per  a  fer-me  la  vida 
impossible.  I  jo  no  puc  continuar  amb  una  persona 
inestable, Víctor.

Ell  es  quedà gelat.  No havia  vist  venir  aquesta actitud. 
L’Iris  havia  traspassat  una  frontera.  El  Víctor  havia  de 
rescabalar-se  de  l’estomacada  i,  en  funció  de  com 
transcorregueren  els  fets,  replantejar-se  la  relació  o 
acatxar el cap com si no haguera passat res.

Per  això,  el  Víctor  comprà  seixanta  ceps  de  rata  i  els 
instal·là per tota la casa. El dependent de la botiga no es 
creia  que  en  volguera  tants.  Li  va  oferir  verins  més 
potents, trampes més enginyoses, paranys més higiènics. 
Tots, a un preu molt raonable. S’hi negà en redó. Seixanta 
raters clàssics,  amb els  molls,  amb les  pinces  i  amb la 
plataforma de fusta sobre la qual  la víctima agonitza o 
s’executa. El sorprengué el comportament espaordit del 
dependent mentre els embossava, li’ls cobrava i li lliurava 
el tiquet.

El Víctor ho rumiava mentre col·locava els raters en llocs 
per  què  presumiblement  transitaria  el  monstre,  sense, 
això sí, tenir una idea fixada sobre les rutines d’una rata a 
un  hàbitat  aliè.  També  rumià  el  gir  de  l’Iris  davant 
d’aquell  contratemps. No li  negava el dret d’agreujar el 
caràcter  si  així  se  sentia  més  d’acord  amb  si  mateixa. 
Reivindiqueu el dret de canviar d’opinió: serà el primer 
que  us  neguen  els  vostres  enemics,  havia  escrit  algú. 
Semblava lògic.

Encisat  per  aquesta  premissa,  revisà  les  trampes, 
comprovà l’eficàcia d’algunes que semblaven malmeses i 
s’encaminà a un bar per davant del qual passava tots els 

5



dies,  hi  demanà una cervesa,  l’abocà  a  la  copa  amb el 
desig d’una abstinència que no patia i  se  la begué tota 
d’una. Tot seguit, en demanà una altra. La cambrera li va 
oferir cacauets. Ell  ho va agrair amb un somriure. Més 
tard,  encetaren  una  conversa  banal  esquitxada  de  la 
il·lusió de temes amb un cert pes.

—Tens pressa? —preguntà ella.

El Víctor mirà l’hora instintivament. L’Iris no tornaria a 
casa  fins  l’endemà  a  les  vuit,  quan  finalitzara  la  seua 
jornada.

—Tinc el temps que calga —contestà ell, embolcallat per 
la calidesa etílica. 

—A aquesta convida la casa —va afegir la cambrera—. Si 
m’esperes, naturalment.

Tot i que mai no havia destacat per l’aroma de seducció 
que emanava, no es veia en situació d’analitzar la realitat 
tot pretenent de descobrir-hi una ombra de lògica, per la 
qual cosa acceptà una invitació tan suggeridora.

El  despertà  la  veu  de  l’Iris  al  rebedor.  S’acomiadava, 
almenys,  de  dos  homes.  Potser  parlaven  clar,  però  el 
Víctor ja tenia prou feina aguantant-se la migranya, com 
per desxifrar encara la conversa.

L’Iris entrà al dormitori amb suavitat.  El Víctor estigué 
temptat de fer el dormit. Ella s’anticipà a la temptació.

—On has passat la nit? —va inquirir.

Ell  no sabia  per  on anaven els  trets.  Davant  el  silenci, 
l’Iris sospirà.

—Víctor, me’n vaig a casa de la Isabel. He de reconsiderar 
moltes coses.
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Abans que el Víctor badara boca, ella va afegir:

—Tu no estàs bé, Víctor. Tu no estàs bé.

L’Iris  es  va  dirigir  a  la  porta  sense  cap  indici  de 
vacil·lació.  Ell  s’aixecà  d’una  estampida  i  un  llamp  de 
dolor li esgarrà el cervell.

—Per què em dius això ara?

Ja dempeus, el Víctor s’adonà que no hi havia cap cep per 
terra.

—Quan he  arribat  aquest  matí,  tu  no  hi  eres  i  la  casa 
estava plena de raters. N’he comptat seixanta.

—I què has fet de la rata?

L’Iris arrufà les celles i es passà la mà pels llavis en un 
senyal inequívoc de no haver aconseguit el que volia.

—No  hi  havia  cap  rata  enganxada.  Com  estic  fins  als 
collons de tu i de les teues dèries, he anat a una empresa 
de  desratització.  Quan he  tornat,  amb dos  operaris,  tu 
estaves  dormint  en  aquest  llit.  Ells  han  revisat  tota  la 
casa. Fins i  tot  aquesta habitació. No és només que no 
han trobat cap rata,  ni  un cau,  ni  pixum, ni  merda,  ni 
menjar apilat, sinó que m’han dit que aquesta casa és un 
fortí; que és impossible que se’ns haja colat res, llevat, és 
clar, que ho hàgem dut nosaltres. Víctor, jo estic cansada. 
Necessite temps, d’acord?

L’Iris tancà la porta i el Víctor sabia que no la tornaria a 
veure mai més. Al capdavall, tampoc no s’estimaven tant.
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