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L’Americana

 
 
Possiblement  sigui  degut  al  meu passat  com a investigador  privat  que no vaig poder

resistir agafar el petit llapis de memòria de la mà de l’Americana quan la vaig trobar morta

en una de les meves vinyes. Va ser un acte gairebé involuntari, rutinari. De fet, remenar

cadàvers i ser espectador de les restes  d’un crim havia format part del meu passat a

Barcelona. Potser, per aquesta raó, se’m va anar enfosquint la mirada i ennegrint l’esperit

fins que vaig fugir de tanta brutícia i vaig tornar a casa a ocupar-me de les vinyes del

trepat de la família.

Deu ser que el sol de matí a la pell, l’aire net als pulmons i la vida tranquil·la de pagès

van  aconseguir  humanitzar-me  més  del  que  jo  m’esperava,  però  realment  em  va

impactar el que em vaig trobar aquella matinada freda d’un solejat dia de novembre de fa

uns quants anys.

L’Americana, que és com li  diem a la dona que hi havia estirada al terra, havia mort

després  d’haver  estat  colpejada  i  mutilada  amb  bogeria  furiosa.  S’apreciaven  clars

hematomes per tot el seu cos i un fort cop a la cara a tocar de l’ull dret. A més, era fàcil

endevinar  la  causa de la  defunció  per  les  ferides de ganivet  que la  poblaven i  que

contrastaven amb la pal·lidesa de la seva pell.

Podíem dir que això no deixava de ser normal -considerant que era un assassinat-, però

el que realment sobtava és que li faltaven els dos pits. Bé, no sóc precís del tot: aquestes

dos regals dels déus es trobaven a l’alçada  corporal que els corresponia, però separats a

un pam del cos de la dona. Algú els havia tallat i disposat curosament al seu costat. I, a

més, no hi havia cap rastre de sang que estigués fora del seu tòrax i això volia dir
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que l’havien traslladat ja morta. No vull imaginar-me el que havia d’haver patit si, com tot

semblava preveure, les hores anteriors a la mort havien estat horroroses.

Però sembla que l’assassí no en devia tenir prou encara, ja que després de tot aquest

acarnissament també es va entretenir a pintar-li amb la seva sang la paraula “pig” a la

panxa. Evidentment, ho vaig poder veure perquè l’Americana estava despullada, estesa

a terra mirant al cel i li havien separat els braços i ajuntat les cames fins a aconseguir

que la seva figura dibuixés una macabra creu al fred i pedregós sòl.

Aquesta preciosa dona, i d’això en podem donar fe la gran majoria dels homes del poble,

feia  uns  deu  anys  que  havia  arribat  des  dels  Estats  Units  a  la  Conca  de  Barberà

enamorada, segons deia ella, del vi trepat. Possiblement fos cert, encara que ràpidament

va ampliar els seu àmbit sentimental i va encaramel·lar- se el vidu amb més terres de la

comarca. Males llengües diuen que va estar buscant vinya per comprar i en no trobar-ne

va repensar la seva estratègia i va cercar alternatives més viables. De fet, al pobre home

li va durar pocs mesos l’alegria ja que l’Americana el va facturar a la fossa a cop de llit i

el va cobrir amb la seva pròpia terra en un obrir i tancar d’ulls. Això sí, diuen que el vidu

se’n va anar amb un somriure de satisfacció a la cara.

A qui  no  els  va  agradar  tant  va  ser  als  dos fill  bessons del  difunt.  Aquets  van  ser

retribuïts  amb  la  legítima  però,  segons  deia  el  testament,  les  millors,  més  velles  i

extenses vinyes d’aquests apreciats ceps van anar cap a aquesta dona, fet que va deixar

els fills amb un pam de nas i amb un fort odi dintre dels seus cors.

I  precisament en tot  això és en el  que estava rumiant  mentre trucava als  Mossos i

buscava la lona que tenia al cotxe per tapar-la. Per respecte a la seva bellesa en vida,

em va semblar que li devia el gest de cobrir-li la seva humanitat descarnada. Però, quan

ho estava fent, em va sorprendre que mantenia fortament tancat el puny dret. No em vaig

poder resistir i li vaig obrir, com si fos un forense, ja que vaig haver de vèncer el rigor
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mortis que ho impedia. Quan finalment ho vaig aconseguir, va deixar anar un petit llapis

de memòria, el qual em vaig embutxacar sense pensar-m’ho gaire. Jo crec que va ser un

acte metòdic provocat per una inèrcia professional insatisfeta. De fet, reconec que una

llavor d’enyorança del passat va començar a ressorgir dintre meu amb la visió d’aquesta

escena tan terrible.

Bé,  vaig  respondre  les  preguntes  del  Mossos,  els  quals  em  van  renyar  per  haver

contaminat amb la lona l’escena del crim, i ja al migdia me’n vaig anar cap a casa. Vaig

pujar  les  escales  de  dues  en  dues  i  amb el  cor  accelerat  em vaig  asseure  davant

l’ordinador. Quina decepció! El llapis de memòria em demanava una paraula clau per

poder veure el que hi havia dintre. Merda! Vaig provar amb el seu nom, el de les vinyes,

vaig buscar si sortia alguna cosa al buscador que em pogués donar una pista i res del

que vaig escriure em donà pas. Me’l vaig tornar a ficar a la butxaca emprenyat i me’n

vaig anar a dinar.

A la tarda teníem reunió anual de la Junta del Trepat Novell. Aquesta festa, que tot just

havia  estat  el  cap  de  setmana  passat  per  Sant  Martí,  havia  estat  un  èxit  com cada

temporada. De fet, des que es va iniciar aquest costum ja fa més de trenta campanyes, en

cada celebració augmentem el nombre d’assistents i té més ressò internacional.

He de dir, per justícia i ja que l’Americana estava de cos present al dipòsit de cadàvers,

que gràcies a ella i a la seva feina aquesta obertura oficial de les primeres botelles del

trepat novell va traspassar les fronteres de Catalunya i  es va estendre arreu. Encara

recordo l’any que vam aconseguir portar  David Bowie perquè fes el brindis inicial. La

seva pronunciació anglòfona en intentar dir l’exclamació ritual amb què s’inicia la festa va

ser el vídeo viral més vist a la xarxa. Però he de reconèixer que es va superar quan el va

repetir després d’haver-nos acabat unes quantes botelles de vi. I que consti que no me

n’estic rient; si no, que algun valent de parla catalana faci la prova de dir cridant “El trepat
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ha arribat, cap, cor, mans i dignitat!” quan vas torrat. És realment complicat col·locar la

llengua en el lloc on ha de ser.

Així doncs, després d’haver acabat amb els Mossos i com que no van comunicar que

s’anul·lava  aquesta  reunió,  vaig  anar  a  les  oficines  de  l’associació  que  gestiona  tot

l’esforç comercial de difusió d’aquest vi exclusiu de la nostra comarca. Hi eren tots els

socis i  es respirava un especial nerviosisme. Només posar el peu a dintre la sala de

juntes, la majoria dels que hi eren es van literalment abraonar damunt meu. Jo no vaig

explicar gairebé res excusant- me en el secret judicial que m’havien imposat, que era

cert. A més, per una vegada que ets l’estrella de l’espectacle, val la pena fer-ho durar i

posar-hi una mica de misteri.

Un cop ja van veure que no em traurien gaire cosa, va tocar el torn a la xafarderia i es va

deixar córrer la imaginació amb ganes. Com que la dona s’ho valia, doncs..., la cosa es va

anar animant fins que va sortir el comentari que estava enredada amb l’encarregat de la

finca.  Pel  que es  veu,  diuen que aquest  li  escalfava el  llit  de  tant  en  tant,  però  que

últimament se’l  veia decaigut i  que havia deixat anar alguna observació pujada de to.

Segons va afegir el que sempre ho sap tot, ella s’havia distanciat i fins i tot es deia que el

pensava acomiadar. De fet,  l’encarregat  sempre venia  a  les  reunions de  la  Junta  en

substitució de la seva mestressa i ja feia un temps que no se li veia el pèl a cap dels dos.

En fi, cap a casa a fer-me una mica de sopar capficat en el cas. Un munt de preguntes

s’havien posat  a la cua en espera de respostes i  no en tenia cap.  Per  què l’havien

matada d’aquella manera? Escriure-li la paraula “pig” a la panxa amb la seva sang, tenia

algun sentit? I... què contenia el llapis de memòria?

Jo diria que des que me l’havia quedat ja m’havia fet meu l’assassinat. A més, era a les

meves vinyes a on havien deixat a l’Americana. Potser ja ho havien fet expressament. I si

volien que m’hi fiqués? De fet, tothom coneixia el meu passat d’investigador privat.
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Al matí següent, després d’una nit de donar-hi voltes al llit, em va despertar per telèfon la

meva dona. Bé, la meva exdona ja que s’havia separat de mi farta de la meva vida

anterior; per cert, cosa que ara li agraeixo ja que va ser una de les raons que em van

portar a fer el canvi i venir cap aquí. De fet, encara manteníem el contacte i fins i tot

alguna vegada havia vingut a passar el cap de setmana a casa meva, però seguíem

vivint la nostra vida per separat.

En qualsevol cas, em va trucar perquè s’havia assabentat per les notícies de l’assassinat

i, com que em coneixia molt bé, li feia por que tornés a enredar-me. Jo, per suposat, li

vaig assegurar que ni pensar-hi, que ja n’havia tingut prou i que ho havia deixat. Em

sembla que no s’ho va creure, però tampoc vaig tenir la sensació que ho rebutjava amb

l’al·lèrgia  d’abans.  Tant  és  així  que fins i  tot  em va donar  una informació important.

Resulta que tenia una amiga seva al consolat americà a Barcelona i feia uns mesos que

li havia explicat que corria  la veu que la difunta tenia un càncer terminal al cervell molt

avançat.

Collons! Els bessons ressentits, l’encarregat ferit d’amor i ara aquesta malaltia mortal.

Aquest cas començava a posar-se interessant de debò.

I encara s’hi podia posar més ja que a la tarda de l’endemà seria l’enterrament. Per sort,

l’Americana va resultar ser una cristiana molt devota i havia deixat escrit el seu desig que

quan li arribés el dia es fes tot el paquet complet. Per suposat, això em permetia tindre la

possibilitat de treure alguna pista del comportament dels assistents.

Per tant, a les cinc de la tarda del dia després, que era quan els forenses ja havien acabat

l’autòpsia i els mossos van autoritzar el sepeli, cap a l’església amb ulleres fosques i els

ulls ben oberts per poder observar la parròquia amb dedicació.

Un èxit, va ser! Com que havia sortit a les notícies i era una dona molt coneguda, el
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recinte sagrat es va quedar petit. Tothom del sector hi era congregat. A les primeres files

vaig poder veure l’encarregat i suposat amant amb una expressió de tristesa que, per

cert, semblava sentida. També, darrere seu, es trobaven tots el treballadors de l’empresa

que venien a acomiadar la difunta i ocupaven els espais destinats a la família. Era lògic

ja que vaig pensar que no es preveia que hi vingués cap parent directe des d’Amèrica.

Però amb això em vaig equivocar. Al davant de tot hi havia un jove d’uns vint-i-cinc anys

vestit de negre, de complexió atlètica i bastant alt. La impressió que vaig tenir quan vaig

passar  a  donar  el  condol  era  que  es  tractava  del  fill  de  la  difunta.  I  així  m’ho  van

confirmar a la sortida.

Resulta que ja feia una setmana que havia aparegut pel celler i que això havia despertat

molts recels. Tothom es preguntava què hi feia allí si mai abans havia vingut ni ningú en

sabia res que existís. Pels comentaris que em va fer un dels treballador a la sortida, vaig

entendre que no havia estat una visita massa benvinguda, fins i tot per la seva mare. Pel

que em va dir, els havia  vist discutint més d’un cop.

Jo, sabent el que sabia sobre la salut de l’Americana, vaig suposar que aquesta visita hi

tenia molta relació. I així ho vaig deixar.

El que no vaig entendre és què feien els bessons a l’enterrament si li tenien  tant d’odi.

Potser se’n alegraven tant que venien a assegurar-se que l’enterressin, cosa que em va

semblar molt poc bonica.

Però amb això també resulta que estava equivocat. Segons em va explicar el de la Junta

que sempre ho sap tot,  havien fet  les paus feia uns mesos i la dona els havia acollit

novament. Havien comprès que no portava a cap lloc aquesta enemistat i que, segons

paraules d’un dels dos germans, el seu pare hauria volgut que estiguessin junts.

Jo,  francament,  el  primer  que  vaig  pensar  és  que  el  que  perseguien  aquests  dos

6



personatges era recuperar les terres que havien perdut amb l’herència. Mai me n’havia

refiat d’ells. Són els típics concos fets a la seva, viuen en una casa als afores, són poc

socials, bastant feréstecs i no tenen amics. Moltes vegades me’ls trobo pels camins i,

gairebé sempre, van molt bruts i damunt d’algun tractor atrotinat. De fet, algun cop els he

contractat per fer feines temporals i he de dir que el que tenen de bons treballadors ho

compensen  negativament  amb  l’actitud:  malcarats,  poc  parladors  i  sempre  a  la

defensiva. Vaja, una joia. Tant és així que com que són petits, molt prims i tenen mala llet

al poble se’ls anomena “els Gremlins”.

En fi, que, acabat l’enterrament, tots cap a casa. Eren ja les vuit de la tarda i començava 

a fer-se fosc.  Quan  vaig arribar a  la  meva  masia  ja gairebé   no quedava llum natural i

em vaig dedicar a  tancar els porticons. Començava a fer fred i,  vulguis o  no, aquest

costum estalvia calefacció. Però mentre ho feia vaig veure per la finestra com els llums

d’un cotxe venien pel camí que porta cap a casa. No esperava cap visita; i per tant, això

em va sorprendre.

Instants més tard va sonar el timbre de la porta. Amb cautela vaig obrir l’espiell i... no

diríeu qui era? El fill de la morta, aquell jove americà. Què devia voler?

El  vaig  deixar  passar  a  l’entrada;  cordialment  ens  vam  saludar  i  sense  donar-  me

alternativa es va dirigir directament a mi en anglès. Mira que odio l’accent americà ja que

em costa molt entendre’l, però aquest noi parlava força clar.

Després de les presentacions i com que es va evidenciar ràpidament que l’idioma no era

un problema molt gran, però restringia bastant la comunicació, va anar directament al

gra.  Em  va  oferir  tres  mil  euros  si  li  donava  el  llapis  de  memòria.  Jo,  després  de

recuperar-me de  la  sorpresa,  evidentment  vaig  dir-li  que  no  sabia  de  què  m’estava

parlant. Ell, sense donar-me temps a agafar aire, em va respondre que sabia que la seva

mare el tenia a la mà quan va morir.

7



Ens vam quedar uns instants submergits en un tens silenci fins que el vaig trencar per

preguntar-li cóm era que ho sabia. Ell em mirà i deixà anar la següent frase abans de

donar-me l’esquena i desaparèixer per on havia vingut: “There are pasts that are better to

keep hidden”.

Redéu!, frase acollonant. Ara resulta que hi ha passats que és millor mantenir- los ocults.

Què volia dir amb això?

Definitivament, ja tornava a estar enganxat com quan treballava a Barcelona. Una vegada

més sentia aquell nerviosisme barreja d’ansietat, curiositat, por, eufòria i  plaer que em

convertia en un addicte necessitat de respostes. Ara ja no hi havia  cap altra possibilitat 

que  seguir fins  al final.  I això  volia  dir    que hauria de treure’m del damunt la pols que

se m’havia acumulat aquests anys, desentumir la cintura i moure’m com abans.

I així ho vaig fer. Vaig pujar les escales corrent i vaig anar directe a l’armari on guardo el

meu telèfon que no té propietari. Aquest és un aparell que com que no està relacionat

amb mi ja que està registrat per una empresa fantasma, no  hi ha perill que el punxin ni

que comprometi a algú. Per tant, era una línia segura i podia trucar tranquil·lament al meu

contacte dintre els Mossos per reclamar-li el pagament dels dos favors que em devia.

Suposo que quan va  veure aquest  número a la  seva pantalla  li  devien retornar  vells

records a la ment i es deuria cagar en tots els meus sants, però va contestar. De fet,

semblava que ho estigués esperant ja que no em va fer falta ni fer-li memòria.

El que em va explicar és el que es deia per la comissaria responsable del cas. I era que

l’autòpsia va evidenciar que la dona tenia un càncer cerebral terminal i que li havien tallat

els pits en un altre lloc. Per ara, res que no sabés, però el que no m’esperava és que els

forenses havien certificat que la mort  va ser abans de les amputacions i  que va ser

causada  per  un  verí.  Això  ho  podia  canviar  tot.  No  sé  com,  per  s’obrien  altres
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possibilitats.

A més, quan li vaig preguntar pels antecedents de l’Americana em va explicar una història

intrigant. Resulta que aquesta dona va néixer en una presó i que la van donar en adopció

abans que tingués un mes de vida. Els registres de qui  va ser la seva mare van ser

estranyament classificats pel govern americà i  no se’n podia saber res. El que sí que

coneixien és que es va fer gran en una família benestant, però als vint-i-un anys es va

escapar  amb  un  noi  de  casa  rica  i va tenir-hi un fill. Vuit anys més tard els va

abandonar -encara que mai va perdre del tot  el  contacte amb ells-, i  deixà el nen a

càrrec  del  seu  pare.  Llavors  es  va  fer  fonedissa  fins  que  als  trenta-cinc  anys  es  va

traslladar a Catalunya tota sola. La resta, fins als quaranta-cinc que tenia quan va morir, ja

la sabem. Un passat amb moltes incògnites, vaig pensar.

Pel que fa a sospitosos, havien centrat les investigacions en els dos germans  ja que eren

els únics que no tenien una coartada consistent. O més ben dit, cada un confirmava que

havia estat amb l’altre, però ningú els va veure junts.

Ni en l’escena del crim ni en el seu cos no hi van trobar res que els servís per esbrinar

qui  ho havia fet,  em va dir.  De fet,  va afegir  que els que l’havien traslladat s’havien

assegurat de no deixar-hi cap pista. Ni petjades, ni roderes  ni transferència de material

seu.

He de confessar que em feia por que haguessin trobat algun rastre genètic meu en els

dits de la morta quan li vaig agafar el llapis però, com que hi ha costums que mai es

perden, vaig tenir la precaució de fer servir instintivament uns guants de làtex que encara

ara sempre porto al cotxe.

En conclusió, una mica més d’informació, però tampoc res definitiu. M’hi vaig acomiadar i

a dormir. O, almenys, a intentar-ho.
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A les  cinc  de  la  matinada  ja  era  assegut  davant  l’ordinador  provant  compulsivament

paraules clau per entrar al llapis de memòria. Evidentment,  cap d’aquestes va funcionar.

Així que a les vuit vaig apagar-lo ja fart i vaig anar cap a l’oficina a avançar els papers

d’unes exportacions del  meu vi.  Almenys,  aquesta faceta de la meva vida anava ben

orientada,  ja  que l’exclusivitat  i  originalitat  del  trepat  cada any que passava era  més

desitjada i ben pagada. Però no em podia concentrar del tot, tenia la història de la morta al

cap. Per  què el verí primer i la mutilació després? I les lletres a la panxa? Semblava més

un ritual de venjança o alguna litúrgia d’una secta macabra.

I quan ja era a punt d’aixecar-me per anar a fer una volta a veure si l’aire fresc m’aclaria

les idees, vaig sentir un timbre que m’era familiar. Era com si algú del passat em demanés

tornar al meu present, com si vells fantasmes sorgissin de la tomba del record i provessin

d’ocupar la meva realitat. Era... el telèfon que havia conservat per si algun dia em feia

falta i amb el qual havia trucat al Mosso.

Resulta que a casa, distret, me m’havia posar a la butxaca com havia fet rutinàriament

durant la meva època a Barcelona i, després d’haver estat mut vuit anys, ara tornava a

cridar la meva atenció. I el vaig despenjar.

–No parlis, solament escolta –em va imposar el mateix Mosso–. Avui ha vingut l’advocat

de la difunta i ens ha entregat una carta seguint les seves instruccions. En aquesta, la

dona confessa que va ser un suïcidi, que els que la van mutilar ja sense vida no tenen

cap relació amb la seva mort  i  que van actuar seguint ordres precises seves. I,  això

t’implica a tu, que va explicar el motiu de tot en un document que va guardar en un llapis

de memòria que havia de romandre dintre del seu puny tancat fins que la policia li trobés.

No sé si el tens tu ni m’importa, el que sí que sé és que han donat ordre que t’escorcollin

la casa i que passin per un sedàs la mínima engruna de pols de la teva vinya fins a

trobar-lo. I  això passarà d’aquí a de dues hores. O sigui, que tens aquest temps per
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decidir què penses fer.

–Ah! –em sembla que vaig exclamar.

–Una cosa més: i amb aquesta estem definitivament en pau. No em tornis a trucar que no

et contestaré. Ella diu a la carta que la clau es “Charles”. Adéu. “Apa nen. Ara sí que l’has

cagat. Què penses fer?”, em vaig preguntar. Doncs, anar a la vinya, netejar ben netejat el

llapis d’empremtes dactilars i  llençar-lo al  terra com si  sempre hagués estat allí.  Però

abans de tot, satisfer la meva addicció i saber per què s’havia fet mutilar d’aquella manera

tan horrible.

Vaig tancar la porta, vaig introduir la memòria al port USB i amb força nerviosisme, vaig

teclejar la paraula clau. Immediatament se’m va presentar un document i un conjunt de

fotografies. Li vaig dedicar a aquest material tota la meva atenció durant mitja hora. Vaig

quedar  totalment  astorat.  Ara  lligaven  tots  els  fets  i  entenia  la  reacció  del  fill  de

l’Americana.

Em va costar exactament cinc minuts prendre la decisió. Vaig agafar el cotxe amb un

estrany sentiment que havia decidit l’opció més justa, vaig conduir fins  a la casa d’ella,

vaig trucar a la porta i quan va aparèixer el fill, li vaig donar el petit llapis de memòria

sense dir-li res.

–Vols els diners? –em preguntà en anglès.

 
–No.

 

–Ho saps? –em va interpel·lar al cap d’uns segons mentre mirava el que li acabava de

donar i que mantenia a la mà. Jo li vaig contestar que no.

Sé que no s’ho va creure per l’abraçada que em va donar. No vam dir ni fer res més. Jo

me’n vaig tornar al cotxe i vaig arrencar en direcció a casa a esperar els mossos.
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Ara ja  han passat  molts  anys des d’aquests fets.  Ja no té  sentit  guardar  silenci.  La

majoria dels actors d’aquesta tragèdia són morts i els que no, ja no els importarà; així

que ja ho puc explicar.

Charles és el nom d’un cèlebre assassí i psicòpata. Una espècie de gurú i líder d’un grup

de  seguidors  malaltissos.  Aquest  fanàtic  personatge  que,  a  l’època  del  suïcidi  de

l’Americana portava quaranta-cinc anys a la presó i  encara despertava una malsana

devoció, es deia de cognom Manson.

El nou i deu d’agost de 1969 es varen cometre dos esgarrifosos crims que van sacsejar

l’opinió americana. En el primer d’aquests, membres de la que es feia dir “La família” van

entrar  en  una luxosa vil·la  de Los Ángeles i  seguint  ordres  de Manson van matar  i

torturar  cinc persones,  una d’elles era l’actriu  Sharon Tate.  Aquesta era l’esposa del

director de cinema Roman Polanski i estava embarassada de vuit mesos i mig.

Aquesta  matança  i  les  que  van  seguir  es  van  caracteritzar  per  la  seva  extremada

crueltat. La Sharon la van apunyalar setze vegades, li van tallar els pits i la van deixar

morir mentre escrivien la paraula “pig” amb la seva sang.

I què te que veure l’Americana en tot això? Doncs que la seva mare va ser una de les

quatre  joves  fanàtiques  de Manson  que van perpetuar  aquestes  atrocitats.  I  el  més

preocupant, molt probablement aquest psicòpata era el seu pare.

Ella va néixer quan la seva progenitora era ja a la presó i va ser adoptada per una família

acomodada. Van esborrar qualsevol rastre que conduís al seu origen i així van passar uns

quants anys fins que un dels seguidors d’aquest criminal la va descobrir i li va explicar tot.

Aquest fet li va produir un fort impacte emocional.

És inexplicable, però la figura de Manson va seguir despertant admiració durant la resta
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de la  seva vida  que va  passar  a  la  presó.  I  aquesta  pertorbada devoció  que alguns

seguidors li  professaven va ser la que la  va fer abandonar el  seu marit  i  el  seu fill  i

desaparèixer uns anys. Ella devia tenir l’esperança que la deixessin en pau, però no ho va

aconseguir. Desesperada, al final, va sortir del país en direcció a la Conca de Barberà

fugint del passat familiar. Segons diu, li agradava molt el vi de raïm trepat i això va ser el

que la va fer viatjar fins a Catalunya.

I per què va simular la mateixa escena de la matança de la seva mare a la seva mort?

Doncs, perquè s’havia convertit en una dona molt religiosa i creia que d’aquesta manera

purgava públicament els pecats de la seva família. A més, creia fermament que fent-ho

protegia espiritualment el seu fill.

Jo, i això és solament una opinió meva, crec que el càncer de cervell que tenia també va

ajudar a enterbolir-li el seny.

En qualsevol cas, aquesta decisió va ser precisament la que la va portar a enfrontar-se al

jove americà. Quan la seva mare li va explicar el que volia fer per carta, ell va agafar

immediatament un vol i va vindre a intentar convèncer-la que no ho fes ja que creia que

si ho portava a terme seria pitjor. Que la merda era millor no remenar-la i que, a més,

encara no estava prou freda.

Però no ho va aconseguir i sense que ho pogués evitar, la seva mare va portar- ho a

terme amb l’ajuda d’algun còmplice.

D'altra banda, suposo que la idea de confessar el seu secret en un llapis de memòria i,

aquest, guardar-lo dintre del puny va ser per temor que el seu fill pogués arribar a evitar-

ne la seva difusió. Però el que la dona no va tenir en compte és que la vinya que va

escollir era la meva, que jo em me’l quedaria, que no el donaria als Mossos perquè en

quedés constància i, consegüentment, que no sortiria a la llum tota la veritat com ella
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pretenia.

I com és que al final li vaig entregar al noi? Simplement perquè la seva mare explicava

en el document el que ell opinava i jo hi vaig estar d’acord. Per experiència sabia que si

remenes la merda pot ser que acabis menjant-te-la. Però encara quedava per esbrinar

qui va ser el que la va mutilar i traslladar. Això no es va saber mai, però jo juraria que ho

van fer “els Gremlins”. Pel que em van dir, en el testament que ella havia modificat abans

de la morir,  els donava les terres que havia obtingut del seu pare. Era com si els hi

hagués retornat el que ja era seu.

Pel que fa al fill natural, es va embutxacar els guanys de la venda del vi de tots aquells

anys i retornà a Amèrica ben adinerat. Ah!, i l’encarregat me’l vaig emportar a treballar a

les meves terres. Em va fer pena, és un bon home.

I pel que respecta a mi, els mossos em van escorcollar tota la casa i van passar tota la

vinya  pel  sedàs fins  que se’n  van cansar.  Al  final,  em van deixar  en pau.  La  meva

exdona? Doncs, va tornar, vam estar un temps junts, va tornar a separar-se de mi, va

tornar un altre cop i... encara ronda per casa. Per descomptat, segueix sense creure’m

quan li asseguro que he deixat el vici definitivament. Jo crec que en el fons li agrada que

de tant en tant agafi algun cas encara que em munti el numeret.

I jo, com sempre. Fent vi i cada Sant Martí aixecant la copa i intentant posar la llengua al

seu lloc quan brindo al crit de:

“El Trepat ha arribat, 

cap, cor, mans i dignitat!” 
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