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Cometre  un  crim  i  idear-lo  de  tal  manera  que  en  culpessin  un  tercer  era  un  treball

intel·lectual  que sempre m’havia  abellit,  tot  i  que mai  l’havia  arribat  a  exercitar.  Anys

enrere, poc abans d’acabar la carrera, m’havia sobrevingut una espècie de frenesí lector.

Sempre optava per novel·les del mateix tipus: misteris, assassinats, crims, policíaques,

tant de l’època actual  com del passat,  basades en fets reals o totalment fictícies. Em

donava tal plaer descobrir els misteris que s’amagaven rere aquelles línies, la manera

com  l’autor  havia  soterrat  el  culpable  i  deixava  pistes  autèntiques  i  falses  per

confondre’ns, que fins i tot enllaçava diversos dies sense dormir, doncs passava d’un llibre

a un altre sense control.

Deien que les pulsions homicides es podien sublimar amb certs oficis. En el meu cas, el

meu treball no sublimava res: era reposat, invariable, amb poc moviment, i no feia mal a

ningú de manera pràctica i ben vista per la societat. Creia que en tenia prou llegint els

meus llibres i, després, mirant compulsivament els serials americans del mateix gènere.

Suposo  que  em  conformava  sense  haver-ho  reflexionat  efectivament,  fins  que  les

circumstàncies personals m’ho van fer replantejar.

 
 

I ara havia actuat. Amb el cadàver al maleter del meu quatre per quatre, em dirigia cap al

seu destí final: una vinya a tocar del xalet d’estiueig d’en Vilamajó, a l’Espluga de Francolí.

Hi havia anat feia un parell de mesos a observar i examinar la zona com un turista més

dels que visiten el municipi. A banda de passejar-me pel Monestir de Poblet i el Museu de

la  vida  rural,  m’havia  fet  amb un dels  llibrets  de  senderisme que tenen a  la  web de
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turisme. La vinya em fascinava, com sempre que parava a observar-ne alguna sense que

res m’atabalés. Aquella harmonia de les vinyes d’emparrar; aquella esveltesa del cep, que

reposava delicadament sobre el dur filferro; aquella brosta que sorgia després del llarg

hivern… No m’hi volia endinsar gaire, doncs podia despertar l’atenció d’algun pagès, així

que vaig dissimular bevent aigua i estudiant el mapa des del camí estant. El lloc era molt

proper a la casa però allunyat de qualsevol mirada indiscreta. Sí, aquell magnífic escenari

ambientaria a la perfecció el meu treball.

El viatge fins a l’Espluga fou molt emocionant. El cor se m’accelerava quan pensava què

faria si em parava la policia. Eren quarts d’una de la matinada  d’un dilluns i la carretera

estava  desèrtica.  Era  molt  estreta  i  plena  de  revolts  pronunciats  i  el  cadàver  topava

periòdicament amb l’interior del maleter cada vegada que n’agafava un massa de pressa.

Tot i que vivia a Tarragona, no era allà on ho havia fet. El meu pare m’havia deixat una

caseta mig perduda a les muntanyes de Prades, prop de Siurana, i era allà on l’havia

portada.

L’havia sorprès en un carreró fosc quan anava a llençar la brossa i a passejar  el gos. Ja

se sap,  aquesta mena de bestioles  tenen necessitats  i  cada dia  el  treia  pocs minuts

després d’arribar de la feina. Era petit i juganer, i tan bon punt el va deixar anar de la

corretja, va sortir com un llamp cap al darrere dels contenidors i va començar a furgar la

brossa.  M’hi  vaig  apropar  silenciosament  mentre  es  fumava  una  cigarreta  i  la  vaig

immobilitzar. Va ser tan fàcil que quasi em vaig sentir desil·lusionat. M’esperava més lluita,

algun crit… però no, el cloroform de seguida li va fer efecte i la vaig pujar l’automòbil amb

cura. El bichon maltès se’m va apropar remenant la cua. Feia dies que li donava trossets

de botifarra i altres llaminadures perquè em conegués, i ara demanava la seva ració. El

vaig agafar i, posant-lo a la falda de la noia, li vaig donar una bona quantitat de menjar
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perquè s’entretingués.

Amb la porta del cotxe ben tancada vaig anar al seu pis. Vivia al tercer segona. Em vaig

apujar les solapes de la jaqueta de pell per confondre veïns indiscrets i vaig caminar a pas

ferm des de l’ascensor fins al pis. Amb les seves claus vaig obrir la porta sense dificultats.

Hi  havia  la  televisió  encesa,  sintonitzada  a  un  d’aquells  canals  de  prediccions

astrològiques. Haguessin estat capaços d’augurar que avui la seva vida donaria un gir

radical? No, probablement no.

Amb els guants de pell posats, vaig procedir a encendre l’ordinador, un portàtil que tenia

sobre la taula del menjador,  posant de seguida a copiar tots els arxius a un disc dur

extern. Mentrestant donaria una ullada al pis. Era com un cop de puny: una habitació

petita amb llit de matrimoni, un bany amb dutxa, i una cuina mitjanament endreçada. A la

sala, un petit sofà que, es notava, era el lloc habitual de les menjades. Un cop finalitzada

la  còpia  vaig  apagar  l’ordinador,  la  televisió  i  els  llums.  La  noia  m’esperava  dormint

plàcidament al cotxe. El gos  em llepava la mà mentre conduïa cap a Arbolí. Em queia

simpàtic, dies enrere ja havia decidit que me’l quedaria.

 
 

Havia arribat al punt de destinació, la vinya de l’Espluga on trobarien el cos. Havia fet bé

de seleccionar aquell dia, doncs hi havia lluna plena i no hauria de menester il·luminació

artificial.  La  simfonia  dels  grills  s’oïa  ara  que  havia  apagat  l’automòbil  i  abaixat  la

finestreta. La frescor de la nit l’envaïa, netejant l’aire viciat del tabac. Havia començat a

fumar com feia en Vilamajó, de la seva mateixa marca, i fins i tot m’havia posat la mateixa

colònia que ell. No sabia fins quin punt les proves forenses podrien detectar-ho, però per

si un cas pràcticament m’havia transformat en ell.

Sí, ell. Si hi havia algú que es mereixia morir a l’empresa on treballava, aquest era en
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Tomàs Vilamajó.  Era d’aquella mena d’individus que,  essent  el  menys preparats,  s’ho

feien venir bé per a fer-se indispensables per l’amo. Tot el que li mancava en formació ho

tenia en do de gents, i ho invertia de la manera que més profit en podia treure. Alguns

deien que tenia una intel·ligència per sobre de la mitja. En canvi, jo el veia com algú més

aviat estúpid, mediocre, que havia ascendit gràcies al treball silenciós dels altres i a una

mena de flor al cul que feia que de les pitjors situacions sortís indemne. Se li havia de

reconèixer  una certa  habilitat,  en especial  en els casos conflictius.  Si  algun afer  se li

girava d’esquena, no dubtava a fer-ne responsable algú altre i, si podia, atribuir-se’n els

mèrits quan es resolia satisfactòriament. Amb aquests menesters tenia contents l’amo i la

major part dels companys de la oficina. El seu tracte  personal era exquisit amb qui ho

havia de ser. Els companys que no havíem caigut sota el seu màgic efluvi ens podíem

comptar amb els dits d’una mà. Érem considerats inferiors, de tal manera que no dubtava

a criticar-nos descaradament, habitualment en forma de broma. El millor era continuar

amb el quefer com si res, doncs li  encantava que repliquéssim i  així  sobresortir  en la

contra que ens donava. D’altres ho resistien estoicament, però jo ho odiava profundament

i a vegades li responia entrant en el seu malèvol joc.

No recordo què és el que em va fer arborar, probablement alguna poca-soltada sobre el

meu poble d’origen, sobre la meva dona o els meus fills, que si no se m’assemblaven, que

si s’assemblaven al carnisser, o quelcom per l’estil. El cas és que l’aversió que vaig sentir

en aquell moment va ser tan gran que vaig arribar a la conclusió que havia arribat la hora

de fer alguna cosa. Va se la gota que va fer vessar el vas.

Però l’havia de matar? Hi vaig estar donant voltes tot el cap de setmana. Em costava

menjar, havia perdut el son. Si ho duia a terme restaria sempre en el bon record de la gent

que el coneixia, i aquest era un aspecte que em feia mal i no volia permetre. Aspirava a

que tothom l’odiés, que sentís en pròpia pell el menyspreu dels altres, que d’un dia a un
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altre les coses canviessin de manera irreversible per ell. Lògicament, si l’occia la policia

buscaria  culpables  i  podria  acabar  a  la  seva  llista  de  sospitosos.  Experimentar  un

interrogatori podria ser divertit i interessant, però només si no em trobaven responsable.

En canvi, si ell era considerat culpable d’una mort totalment aliena a mi, mai trucarien a la

meva porta. La meva ment lògica s’imposà sobre aquella pulsió: no el podia tocar tot i que

això era el que més desitjava. Era perjudicial pel meu futur i el dels meus fills.

A banda del que comentava a la oficina, i de les impressions que m’havia fet de la seva

manera de treballar i comportar-se, no sabia res d’ell. Qui era? Quins gustos tenia? I el

més important de tot: quins vicis tenia? Si m’havia proposat fer-ho, ho havia de fer bé. Per

la consecució del meu petit projecte havia de cercar algú relacionat amb ell però d’una

manera no massa evident.  Així  que vaig resoldre fer-me amic seu i  saber-ho tot  d’ell

abans de passar a l’acció.

L’acostament inicial va durar un parell de mesos. El primer dia el vaig saludar a l’entrar,

seguint-lo amb la mirada fins que es va asseure a la seva taula. El veia observant-me de

cua d’ull,  capficat,  pensant segurament algun enginy per incitar  les rialles de la colla.

Quan va parlar, li vaig respondre enjogassat, seguint-li la corrent, intentant que palpés el

meu canvi d’actitud. Aquell dia, no vaig prendre el cafè de les dotze sol com era habitual,

sinó que em vaig incorporar als meus companys intentant integrar-me, ser comediant i fals

com ells. I així dia rere dia. Era esgotador, sobretot al principi, però era per un bon motiu,

em repetia quan em sobrevenia la idea d’engegar-ho tot a dida. Fins que al final, quan ja

havien passat dos mesos se’m va apropar i digué:

-   Després del curro anirem a prendre unes birres. T’hi apuntes?
 

Se’m va il·luminar l’expressió i vaig haver de reprimir un crit de victòria. Per descomptat

que hi aniria, li havia dit abans no canviés d’opinió.
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Vaig baixar  del  cotxe  i  m’hi  vaig  recolzar,  encenent  una cigarreta.  La deixava cremar

sense apropar-me-la als llavis però aspirant la fumarola fins que es va exhaurir i la vaig

llançar al terra. Tot seguit vaig treure de la butxaca una petita bossa i vaig abocar el seu

contingut allà mateix: tres o quatre burilles, totes de cigarretes fumades per en Vilamajó,

que havia recollit el divendres passat.

Els divendres la colla acostumava a anar a un bar. L’escollit era el Bar Esport, situat a

pocs metres de la oficina, voltant el carrer Major a la dreta. No hi havia entrat mai abans,

no soc home de bars doncs el cafè m’agrada fer-lo a casa. Com que no volia delatar la

meva condició d’intrús, aquell dia vaig demanar el mateix que la resta: cervesa de barril.

Vaig rebaixar-me a seure en un dels tamborets esquifits i llardosos, intentant que fos el

més  proper  possible  a  en  Tomàs,  tot  i  que  era  un  lloc  que  se’l  disputaven  diverses

companyes.  Una  de  les  cambreres,  qui  ens  va  portar  unes  patates  i  olives  farcides

d’anxova només veure’ns entrar per la porta, li va dedicar una mirada luxuriosa, i aquest li

retornà un somriure enigmàtic.

A mesura que les cerveses anaven desapareixent engolides pels meus companys i per mi

mateix, la conversa anava pujant de volum i to. En Vilamajó utilitzava els seus encants a

tort i a dret, fent valer aquella gràcia natural que, deien, tenia. Jo no li veia l’encant per

enlloc,  però  reia  amb  ganes  seguint-li  la  veta.  Des  que  havia  començat  aquella 

aproximació  ja  no  m’insultava    tan descaradament, però tenia un humor peculiar. En un

moment donat, en Vilamajó va fer una senyal amb el cap a la cambrera i aquesta es va

llepar els llavis i va somriure. Aleshores es va disculpar dient que anava a rentar-se les

mans i tot seguit la cambrera va anar al seu encontre.

Només abandonar-nos, els companys de la oficina van reviscolar. Ara que no hi era van

començar a parlar d’ell, i vaig assabentar-me que la noia era una de les amants que tenia,
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de la qual la seva xicota oficial no en sabia res. Jo anava escoltant atentament, sense

perdre detall, mentre feia veure que m’interessava poc. La seva novia no era altra que la

filla de l’amo. Se l’havia guanyat amb galanteries diverses i, calia reconèixer-ho, perquè

en Vilamajó tenia un cos espectacular que cuidava regularment al gimnàs. Demanàrem

una altra ronda per fer temps. L’alcohol corria pel nostre torrent sanguini i, sense poder

anar al bany, pujava al cap ràpidament. No podíem marxar, no ens perdonaria mai   sortir i

no trobar-nos. Era una cosa que tots tenien clara: ell era el gos guardià i nosaltres el seu

ramat fidel.

Vaig obrir el maleter. Els seus ulls sense vida es van clavar en els meus a través del

plàstic translúcid. Em miraven amb una mena de súplica que era inútil, doncs ja feia un

parell d’hores que era morta. Vaig extreure el cos sense deslligar la corda que subjectava

el farcell i vaig caminar un parell de metres amb ella en braços. La vaig dipositar amb cura

al terra i tot seguit vaig desfer els cordons que la subjectaven. Amb una estirada seca el

cos va rodar un  parell de cops i el plàstic va quedar lliure. La sang degotava i quedava

xopada ràpidament pels terrossos secs de la vinya. El vaig plegar amb cura de no tacar-

me duent-lo tot seguit al maleter. Després el cremaria, juntament amb tota la roba que

havia portat.Un aspecte important  sobre el  que no em podia descuidar era la famosa

coartada.  Per moltes burilles que hagués deixat  a l’Espluga,  no serviria  de res  si  en

Vilamajó tenia algú que posés la mà al foc per ell. Aquesta va ser una de les parts més

difícils i insegures del projecte. Ja tenia la noia al meu poder, tot i que no havia permès

que em veiés la cara. Ella m’havia suplicat, jo restava impassible. No l’esperaven fins al

cap de dos dies. El bar tancava el diumenge i el dilluns lliurava, així que em deixava

aquest  temps de marge per  aconseguir  els  meus propòsits  o  tornar-la a casa i  resar

perquè no em pogués identificar.

Un cop arribat a Arbolí la vaig treure de l’automòbil quan encara dormia i la vaig tancar a
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una habitació que ja tenia preparada. No volia que es trobés incòmode el  temps que

estiguéssim junts, però la vaig haver de deixar lligada per seguretat. En canvi, podia cridar

tot el que volgués, doncs els veïns més propers eren a dos quilòmetres i la finca estava

vallada. Un cop instal·lada em vaig dedicar a explorar els arxius que m’havia descarregat

de l’ordinador. Buscava alguna cosa que el lligués directament a ella, a poder ser alguna

fotografia compromesa que pogués deixar com a primera evidència. Però el  que hi vaig

trobar  superava  les  meves  expectatives.  Tot  i  que  estava  acostumat  a  la  diversitat,

veure’ls realitzant pràctiques sadomasoquistes em va deixar perplex i enganxat al seient,

sense poder treure els ulls de la pantalla. Hi havia tres o quatre gravacions i ella era la

submisa en totes. Lligada amb mocadors, corbates o manilles folrades de pelfa segons la

situació, rebia de valent amb un fuet de cuir i ella, en comptes de maldar per deslligar-se i

fugir corrents, es sentia excitada, o almenys així ho donava a entendre amb cada crit de

plaer  que  feia.  Li  fuetejava  els  pits,  els  braços,  les  natges...  Després  dels  primers

moments de desconcert, els meus interessos van centrar- se en ell. En Vilamajó, en tota

la seva esplendor,  com un nou Príap, es situava davant la càmera mostrant-se sense

pudor.  Vaig  congelar  la  imatge.  Semblava  que  actuava  per  mi  i  això  m’excità  d’una

manera insòlita i desconcertant. Em vaig apropar a la pantalla. El baf de la meva boca

entreoberta va entelar-la tota, però ni tan sols així es va esborrar la imatge de l’enorme

Vilamajó que tenia davant meu. Vaig cloure’l de cop amb el cor accelerat, mentre maldava

per expulsar aquella visió del meu cervell. Uns moments després, ja més  asserenat, m’hi

vaig  tornar  a  endinsar.  Donant-li  una altra  repassada  vaig  deduir  que les  gravacions

s’havien fet a la casa que en Vilamajó tenia a l’Espluga. Fantàstic! Vaig pensar. Ara només

l’havia d’atreure allà la nit de l’assassinat.

El dilluns havia anat a treballar com si res, content per la bona marxa de l’assumpte. Tenia

la noia ben segura i lligada, tot i que m’havia costat de convèncer-la que es portés bé.
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Només entrar a l’habitació per dur-li menjar se m’havia abraonat i l’havia hagut de rebatre

amb força contra la paret. Va caure de cul a terra, plorant, i al cap de poc ja tenia un blau

a l’ull. La vaig advertir  que si no feia bondat la mataria sense contemplacions, i li vaig

demanar la contrasenya i el knock code del mòbil. El seu concurs era imprescindible per

atreure en Vilamajó. Ella remugava que no tenia diners, i demanava saber què pretenia

amb  aquell  segrest,  però  quan  va  veure  que  treia  una  navalla  em  va  donar  tota  la

informació.

Em vaig traslladar fins a Tarragona per intentar parar-li l’emboscada. Situat a una cafeteria

propera a la residència de la noia, vaig encendre’l. M’havia donat les dades correctes i de

seguida vaig poder llegir les converses de  whatsapp  que havien mantingut,  la majoria

d’elles molt pujades de to. També vaig comprovar que era habitual en la seva relació citar-

se a través d’aquesta aplicació així que, posant-me a la seva pell, vaig tirar l’ham.

En Vilamajó va entrar cofoi a l’oficina, xiulant, amb el seu somriure seductor de sempre.

Em va saludar directament i jo li vaig respondre amb un balbuceig. No podia parar de

pensar en el seu cos movent-se al ritme de la musica, obligant- la a plegar-se, penetrant-

la pel cul, la seva pell brillant de suor i aquell crit que semblava un udol de llop quan va

acabar.  Em  vaig  remoure  inquiet  per  rebaixar  la  tibantor  i  l’escalfor  que  se  m’havia

apoderat de les galtes.

Els havia citat  a l’Espluga sobre les deu o quarts d’onze de la nit.  Volia passar-  la a

buscar.  No,  li  vaig  dir  nerviós,  que  visitaré  una  amiga  a  Montblanc  i  li  diré  que

m’acompanyi. Fer-me passar per ella i convèncer-lo que era qui li parlava m’engrescava

més del que volia reconèixer. Quan no sabia a què es referia  ben bé, li omplia el missatge

d’emoticones suggeridors. Tal i com era costum, li descrivia escenes explícites, imatges

que em venien a la ment de les gravacions. Però ben aviat vaig començar a al·lucinar, li

transmetia visions que no havien succeït, li detallava com m’agradaria que em fes l’amor,

9



on m’agradaria que em toqués o em mossegués, el que em posava a to. Fins que em va

dir: envia’m una gravació tocant-te, pensant en mi. No puc, li vaig respondre, no estic sola.

I després vaig arriscar: perquè no ho fas tu? Esperava la resposta expectant. Suava, tenia

el cor accelerat. Havia oblidat que estava  en una cafeteria, només volia que m’enviés la

gravació i, potser, tancar-me al bany una bona estona.

El  dilluns  al  vespre  vaig  dirigir-me  a  Arbolí.  En  Vilamajó  estaria  esperant  la  noia,

impacient  per  treure’s  de  sobre  la  tensió  acumulada  durant  el  dia. Me l’imaginava

caminant amunt i avall per la sala, fumant, tocant distretament el fuet, comprovant que les

manilles funcionessin bé. Vaig entrar a l’habitació completament excitat pel que anava a

fer.  Li  havia estat donant tombs a la manera com la mataria.  L’escanyaria? No, tenia

ganes de sentir  l’escalfor de la sang sobre meu. La colpejaria? No, l’havien de poder

reconèixer sense dubtar. Així que havia dut un ganivet i el tenia amagat a la butxaca del

darrere del pantaló perquè no comencés a cridar com una boja. Ella em mirava fixament.

Encara no li havia mostrat el meu rostre i això li feia tenir falses esperances de salvació.

La vaig prendre pel braç de mala manera llançant-la al terra. Ella va xisclar i va intentar

recular, però la vaig sacsejar i el cap li va rebotar contra les rajoles, deixant-la una mica

estabornida però encara conscient. Em vaig asseure sobre d’ella, immobilitzant-la, i li vaig

dir:

-       Mira’m! Vols saber qui soc?

Amb la mirada esbatanada de pànic, va negar i va intentar girar el cap. Jo em vaig treure

el passamuntanyes i  ella es va remoure amb més força doncs havia entès que no la

deixaria marxar. Em coneixia, era de la colla d’en Vilamajó. Jo vaig riure, podia palpar el

seu terror  i  això m’inflamava encara més. Aleshores li  vaig mostrar el  ganivet  com si

volgués hipnotitzar-la, a dreta i esquerra, dues o tres vegades. Ella va quedar un moment
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paralitzada i després es regirà  maldant per sobreviure. Però no podia fer res, la tenia

lligada de mans i peus i subjectada amb meu cos. Plorava, em preguntava perquè havia

de morir. Vaig aixecar el ganivet i li vaig clavar amb força. Va llançar un crit que va sonar

com música a les meves oïdes, extasiant-me per uns instants. Ho vaig fer un parell de

cops més, prenia impuls i li clavava, ara una mica més amunt, ara una mica més avall. El

cop definitiu, al cor. Amb cada gest, la sang sortia, abandonava el seu cos i es movia amb

menys intensitat. Notava com la sang m’esquitxava la roba, la cara, les mans. Vaig pensar

que després em faria falta una dutxa per  no embrutar massa el cotxe. Quan va parar de

moure’s vaig llançar el ganivet  al costat i vaig palpar el lloc de les ferides. Volia sentir el

tacte de la sang i  em vaig empastifar les mans com si d’una segona capa de pell  es

tractés. L’experiència va ser espectacular.

Em vaig aixecar. Uns últims espasmes, la sang brollava inexorable i quedava  en un gran

bassal  sobre  les  rajoles.  Vaig  sortir  fora  per  respirar  aire  fresc  després  de  l’esforç.

Aleshores em vaig mirar les mans amb curiositat. La llum de la lluna plena em retornava

una visió estranya. Allí on la sang les cobria estaven completament negres. Era una visió

realment magnífica, el contrast entre la meva pell blanca, que reflectia la lluna, amb la

negror brillant de la sang. Estirava les mans, els donava la volta i me les apropava amb

curiositat. Vaig fer una gran inspiració per olorar-les i notar tots els matisos, així com es

feia amb el vi just abans de degustar-lo. Feien una flaire primitiva, a quelcom salvatge.

L’estomac se’m va  encongir,  em vaig  sentir  marejat  de  l’emoció  que em pujava gola

amunt.  Em sentia viu! Vaig fer un crit  que va ressonar per totes les muntanyes de la

rodalia.

I ara estava aquí, a la vinya, amb el cos preparat i les pistes deixades com a molletes de

pa per la policia. El llapis de memòria amb un d’aquells vídeos tan interessants posat
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estratègicament a la mà d’ella. Havia completat la meva obra, ara només m’asseuria a

contemplar com l’embrió es desenvolupava fins a esdevenir un monstre que s’ho menjaria

tot. Vaig tancar el maleter i em vaig recolzar al cotxe. Necessitava un cigarret i aquest cop

sí que me’l fumaria.

-       Al final ho has fet -va dir una veu rere meu.
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Em vaig girar espaordit. Vaig sentir una rialla i una figura alta, imponent, se’m  va apropar

quedant de cara a la lluna.

-       No t’espantis, home, que soc jo - digué en Vilamajó rient.

 

-       Però com? Què…

 

Balbucejava, no encertava a dir res coherent. Es va posar les mans a la butxaca i va

caminar seguint el compàs d’una cançó inaudible per mi. Xiulava. Es va apropar a la noia i

es posà a la gatzoneta, mirant-me en tot moment. La va tocar, encara no tenia el rigor

mortis. Li obrí la mà, agafà el llapis de memòria que li havia posat i el substituí per un

altre. Vaig fer un parell de passos cap a ell, indecís.

-       M’has fet un favor i tot, saps? Ja començava a fer-se pesada, la pobre. Has pogut

arribar fins al final, no m’ho hagués imaginat mai de tu…

-       Com ho has sabut? -vaig aconseguir preguntar.

Ell es va alçar i se’m va apropar lentament. Jo estava al mig del pas sense saber què fer,

paralitzat. Caminava al meu voltant com un depredador decidint quan atacar. Ara podia

copsar com de lleuger anava i la mirada intel·ligent que tenia. No estava de pas, duia

guants de pell per no deixar empremtes, com jo.

-       Has de saber que soc un obsés del control i faig un seguiment exhaustiu del

meu ramat. Sempre havies anat al teu aire malgrat els meus esforços. I  de sobte

aquell canvi… Era si més no sospitós, els teus actes m’intrigaven, i aleshores la vas

començar a rondar. I quan vaig veure com la segrestaves va ser… - la seva veu es va

tornar ronca d’emoció per uns instants, però de seguida el seu to es va tornar gèlid-

Us  vaig  seguir.  Fins  a  Arbolí.  De  fet,  he  estat  seguint  tots  els  teus  passos  des

d’aleshores i t’he observat de ben a prop... No pares gaire atenció, suposo que és la
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primera vegada que ho fas, l’experiència és un grau en aquests afers.
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Em renyava, perquè m’havia descobert em renyava. I jo no podia fer més que donar-li la

raó. Cada vegada em sentia més poca cosa, i la meva admiració per ell creixia.

-       Sé què has estat fent i què has estat mirant, les teves intencions. No puc permetre

que m’involucris d’aquesta manera, m’ha costat molt guanyar-me la confiança de tothom.

Ho entens oi?

Va recollir les burilles de terra i se les va guardar a la butxaca. Tot seguit se’m va apropar

ràpid per l’esquena i em va agafar, immobilitzant-me. No m’hi vaig resistir. Vaig percebre

com el seu cos s’arrapava a la meva esquena i el seu alè calent a la orella. Notava la

fredor del tall del ganivet al coll i això m’estimulava. Sense voler, vaig gemegar esperant

sentir  com la sang calenta regalimava i  xopava la camisa. Ell  va riure, també s’havia

excitat, el podia notar clavant-se’m sense complexes. Els seus braços es van afluixar i

aleshores l’atac va mudar  en una abraçada inesperada. Ara la seva veu ja no era gèlida

sinó  seductora.  Em  va  oferir  d’acompanyar-lo  a  casa  seva.  També  tenia  ganes

d’experimentar  el  que li  havia posat per escrit  el  dia abans. Sabia que potser mentre

dormís em tallaria el coll, però almenys aquella nit udolaria per mi.
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