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Potser és la desena vegada que llegeix aquell missatge, i ja no ho pot demorar més. Hi 

va, o no hi va; ja ha sospesat acuradament cadascuna de les dues opcions i, no cal dir, 

que la més engrescadora és la d'anar-hi. Ara és quan a en Rafa l'envaeix la aprensió, 

aquell temor per tot allò desconegut i la desconfiança en ell mateix, i es torna a fer altre 

cop aquella pregunta: «Per què jo? Per què m'ha triat a mi?» Ben segur que serà una 

broma. Aleshores és quan la part racional li diu que no hi vagi, que aquell paper no li pot 

dur res de bo, que no serà altra cosa que un nou desengany, un altre fracàs a afegir a la 

llarga llista de desencisos sentimentals que duu rere seu. 

El trasbals ha començat aquest matí; la noia s'ha assegut a la mateixa taula que el 

dia anterior, la que ell anomena la número cinc, de les sis que té assignades al bar on 

treballa de cambrer. Eren cap a les dotze, ja havia passat l'hora crítica dels esmorzars i 

la calma planava a la seva zona. En tenia únicament dues d'ocupades quan ella ha 

aparegut; de fet ja la coneixia d'ahir, i la veritat és que havia desitjat tornar-la a veure. En 

Rafa s'ha acostat a la seva taula i ella li ha fet un somriure de reconeixement. Ell, confús, 

ha procurat correspondre-la amb un altre somriure que, per desgràcia, semblava una 

mena de rictus forçat. Volia un gintònic. «No és una mica massa d'hora per beure 

alcohol?» —ha pensat el noi, però no ho ha dit; no està pas acostumat a qüestionar el 

que beuen els clients—. S'ha afanyat a portar-l'hi. La seva comanda ha passat al davant 

de la d'uns forasters que havien demanat, ja fa estona, entrepans calents i cocacoles. 

Quan ha tornat amb la consumició, ella l'ha rebut amb un altre somriure. L'ha 

poguda observar de ben a prop: duia els cabells clars recollits en una cua, cosa que li 

deixava  al  descobert  un  coll  llarguíssim.  En  Rafa  troba  que  aquell  nas aguilenc

l'imposa, li dóna un aire seriós, que només pot trencar el seu somriure franc. El noi, des 

de la seva posició privilegiada, dempeus al costat d'on ella està asseguda, segueix 

escrutant-la: els cabells, estirats cap enrere, deixen al descobert unes orelles menudes, 

adornades amb unes arracades en forma d'oval. Mira més avall i per un instant està a 

punt de fer un disbarat: l'ampolla de tònica que està obrint en aquest moment li rellisca de 
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la base humida de la safata i, per unes dècimes de segon, no domina la situació, per poc 

no la vessa pel damunt de la taula o, el que és pitjor encara, pel cim de la noia; però no, a 

l'últim la seva professionalitat ha vençut i ha aconseguit recuperar el control de la maleïda 

ampolla. Això ha succeït, reconeix, perquè ha perdut la concentració. La seva mirada 

havia lliscat cap al cos de la noia i s'havia fixat massa en aquells pits que s'insinuaven 

sota el lleugeríssim top de tires de color verd fosc i en aquelles llargues cames 

encreuades que feien un arc per sota la taula, i això ha estat a punt de perdre'l. Què 

hauria passat si li hagués fotut la beguda pel damunt? No ho vol ni pensar! La seva 

autoestima hauria caigut totalment per terra. 

Recobrat el control de l'ampolla, ha deixat escapar el seu contingut, de forma 

lenta, a l'interior de la copa ballon amb ginebra Beafeater, molt de gel i un tall de llima; 

s'escoltava la remor efervescent de la tònica a la vegada que percebia el penetrant 

esguard de la noia a sobre seu; ben segur que ella se n'ha adonat, que li observava les 

cames! 

La seva persistent mirada li ha causat tant d'impacte que ha sentit com se li 

enrojolava la cara de vergonya, i ha perdut tot l'argumentari del que havia pretès dir-li. El 

dia anterior s'havia fixat en el llibre que duia: «El talent de Mr.Ripley», una novel·la de 

Patrícia Hihgsmith que en Rafa havia llegit dues vegades. Fa uns instants, quan l'ha 

tornada a veure amb el llibre sota el braç, li ha passat pel cap que ja tenia un motiu per 

iniciar una conversa. Ara, torbat per l'incident de la tònica, s'ha replegat de manera ràpida 

cap a la rereguarda sense gosar obrir la boca. 

En Pau, l'encarregat de la barra, l'ha renyat perquè ja fa estona que té els 

entrepans dels forasters allà al damunt i hauran quedat ben freds. 

—Que bades o què! Aquesta gent es cabrejarà, amb munt de temps que porten 

esperant —l'ha increpat en Pau. 

—Perdona. Se me n'ha anat del cap. Estava un xic distret. 

—Distret? Embadocat estaves amb aquesta paia! Vinga! Espavila! Que encara no 

has desparat la tres ni la quatre. 

Poc després se li han tornat a omplir les taules; gent que feia el vermut i visitants 

que fins d'aquí a una estona no tenen hora per fer un recorregut per la Cova de la Font 

Major, i li demanen copes enormes de gelat de nata amb maduixes. Així, doncs, en Rafa 

no ha pogut fer cap més temptativa d'acostament a la noia, que se la veia pendent de la 

lectura. A l'últim, des de la barra, mentre esperava que en Pau li preparés les copes de 

gelat, en Rafa no ha pogut reprimir un cop d'ull; albira com ella escriu alguna cosa fent 
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servir el llibre de base, com posa els diners al platet de la nota i, a poc a poc, sense cap 

pressa, desencreua les cames, introdueix el moneder al bolso, se'l posa a l'esquena, 

s'alça i, per unes dècimes de segon, en Rafa veu o li sembla veure que aixeca els ulls i 

recorre el local amb l'esguard fins a topar amb la seva mirada. Aleshores, amb passes 

lentes, travessa el bar i surt al carrer. El noi, com hipnotitzat, s'ha quedat mirant el 

moviment que li fa la curta faldilla: ara cap una banda, ara cap a l'altra... El treu del seu 

capficament un clatellot que li fot l'Albert, el cambrer que té l'altre sector de taules del bar. 

—Està bona la tia, eh...! —xiuxiueja l'Albert. 

—Vés a fer punyetes, idiota— es defensa en Rafa. 

Quan va a recollir la consumició observa, al damunt dels diners, ben plegat tot i 

falcat pel clip del platet, un full de color groc d'uns pocs centímetres d'amplada; és on ha 

vist que la noia hi escrivia alguna cosa. Impacient, no pot esperar ni un segon, el gira i hi 

pot llegir una lletra menuda, molt femenina, inclinada cap a l'esquerra: 

«T'espero aquesta nit a les 11'45, carrer de la Font, 9». 

A partir d'aquest moment ha quedat en estat levitatiu. Quan ha acabat de la feina 

ha anat cap a casa seva com un autòmat. Ha entrat com un esperit a casa seva, on la 

seva mare li ha deixat una cassola de llenties amb xoriço a la cuina, ben tapadeta perquè 

no es refredés. Ha dinat, però, si li preguntessin, no sabria dir què. Ha llegit, o ha intentat 

llegir un diari que s'ha emportat del bar. Procurava distreure's i no pensar en el paperot, 

però al cap de pocs segons ja el torna a tenir als dits. No ho sabia que es fessin encara 

aquestes coses, es pensava que tot això de notes i missatges entre amants era qüestió 

d'altres èpoques, una situació pròpia de les novel·les de Flaubert, no pas d'aquest temps 

del whatsapp i telefonia mòbil. 

En Rafa fa torn de matins al bar on treballa. Es lleva molt d'hora i a las set ja està 

servint esmorzars. Havent dinat li sol venir mandra, però no pas avui, amb l’assumpte 

que té entre mans. Ja sigui pels efectes de les llenties, o del xoriç, que també hi ajuda, 

que el noi va recuperant el tremp. Està sol a casa; la seva mare és cambrera de la Masia 

del Cadet, i avui tenen un casament, vés a saber a quina hora tornarà. «Millor», rumia; la 

dona és com una llosa que li pesa a l'esquena. Mare soltera, sempre ha exercit un funest 

control sobre ell. De petit ja supervisava totes les seves amistats; durant la seva 

adolescència intervenia i censurava totes les possibles relacions que en Rafa podia tenir. 

Treu una ampolla de Ballantines que havia pispat del bar on treballa i se'n serveix una 

bona ració. Ara percep un lleuger canvi en el seu estat d'ànim. L'alcohol 
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que acaba de beure l'ha animat. Mira per on que la noia del bar s'ha fixat en ell i no en 

l'Albert. En Rafa el detesta, l'Albert. Alt, rosset i amb els ulls blaus, mai no regateja els 

seus encants amb cap clienta. Es presenta a la seva taula amb el seu somriure 

encisador. Té el seu moment de glòria cada matí amb les noies de les oficines i botigues 

properes que hi van a esmorzar o a fer el cafè. Més tard, són les adolescents de l'institut 

Joan Amigó les que ocupen les seves taules. L'Albert coneix el nom de totes elles, les 

saluda, les afalaga, les hi explica anècdotes i té prou rotllo per comentar qualsevol 

esdeveniment amb una oratòria que les deixa ben captivades. En canvi ell no té èxit amb 

les dones. Ho atribueix al seu caràcter tímid i retret. 

Ben segur que és per culpa de la seva mare, que sempre ha estat al damunt seu 

en totes les accions que ell ha emprés, forjant el seu caràcter com un esser oprimit. En 

Rafa sospita que això de tenir un fill de soltera la va marcar per tota la vida. No és el 

mateix un poble petit que una gran ciutat, No obstant la gent del seu entorn és oberta  i 

ell no ha rebut mai cap discriminació per aquest fet.  

S'alça de la taula i va a emmirallar-se al lavabo. «Estic fet un tiu ben parit», es diu 

a si mateix per donar-se ànims i convèncer-se, però en el fons no n'està gens segur. El 

seu cos poc atlètic, esblanqueït, prim i d'una alçada més aviat esquifida, es veu reflectit a 

la lluna de l'armariet on hi ha els perfums i les cremes de bellesa de la seva mare. 

«Encara sort que no hi és», rumia. A casa es fan nosa l'un a l'altra. Molt millor que no li 

expliqui res de la seva cita secreta. Segur que se'n riuria. La seva sornegueria encara li 

ressona a les orelles. Recorda prou bé les humiliacions que ha rebut d'ella després de 

renyir amb la Marta. El cert és que la relació amb aquesta noia havia estat induïda per la 

seva mare. Una relació que cap dels dos no tenia gaires ganes de dur a terme i que, com 

era de preveure, va acabar com el rosari de l'Aurora. Les  seves  aventures a  les  discos 

i  sales  de festes  no  varen  anar millor.  En Rafa s'obligava a trencar la timidesa aquella 

que li venia cada cop que intentava una nova aventura amorosa, que sempre acabava en 

un desastre que l'omplia d'angoixa i desencís. Totes l'abocaven a un pou de frustració i 

desengany, amplificat per les burles de la seva progenitora en assabentar-se dels seus 

fracassos. 

Però ara es venjarà! Demostrarà a tothom que pot lligar amb una tia collonuda. 

Deixarà amb un pam de nas l'idiota de l'Albert i la torracollons de la seva mare. 

Ja més assossegat, agafa el diari que s'ha endut del bar, intenta passar l'estona. 

Voldria que el temps que manca per a la cita s'esvaís com el fum en mig d'un corrent 
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d'aire. Sembla que s'hi pot concentrar, no com abans que no aconseguia ni llegir les 

lletres. Comença a passar pàgines. Les habituals de política i les de corrupció, a les 

quals ja tothom s'ha acostumat. Arriba als successos. Tot d'una el cor li fa un tomb: 

«Segon cadàver trobat a La Conca de Barberà.- Un veí de l'Espluga de Francolí ha 

denunciat la troballa d'unes restes d'aparença humana a la seva vinya. Els Mossos 

d'Esquadra han notificat que, després d'encerclar la zona, han pogut localitzar una 

bona part de les despulles d'un cos humà. Segons informa l'Agència Catalana de 

Noticies, aquest és el segon cadàver esquarterat descobert en aquestes contrades 

els últims tres dies. L'estat en què s'ha trobat aquest cos es correspon de forma 

pràcticament idèntica a la del que es va localitzar a les vores del Francolí, en una 

vinya de Torre Milmanda. El servei medicoforense encara no ha pogut determinar 

les causes de la mort de cap dels cossos, no obstant, per les analítiques 

practicades, es pot afirmar que tots dos corresponen a persones de sexe 

masculí...» 

I si... —ara en Rafa s'ha de refer de l'ensurt— I si aquella vaileta tan bufona és 

una assassina que es dedica a matar pobres i innocents nois amb ànims de lligar? 

«Au va! No pensis ximpleries, ara. Vejam si t'acolloneixes i no vas a la cita», en Rafa fa un 

exercici d'autoconvicció. Per esborrar tots els mals pensaments que l'assalten, evoca 

novament la figura de l'Albert rient-se d'ell; i això li fa venir ganes de tirar endavant la cita. 

Se serveix una altra generosa ració de Ballantines per acabar-se de refer, però no ho 

aconsegueix. Ara li ve al cap la conversa que va escoltar ahir o abans d'ahir entre en Sergi 

Martínez, un client d'aquells que estan en poder de la veritat absoluta, i en Pau, 

l'encarregat de la barra. 

—Tota aquesta gent que desapareix —va alertar en Martínez abaixant la veu, com 

fent una confidència—, jo sé on va a parar. 

—Què has de saber, tu! —va exclamar en Pau, que sempre semblava emprenyat 

amb tothom i especialment amb en Martínez. 

—Sé de bona tinta que hi ha una xarxa de traficants d'òrgans humans. Els 

extreuen totes les visceres i després llencen el cos en qualsevol lloc, com aquest que 

han trobat a Torre Milmanda. És una xarxa molt ben muntada de la qual hi suca tothom. 

Policies, polítics... Tothom. 

—No t'ho creguis pas, tot això —objectava en Pau dirigint-se a en Rafa—. No 

diguis més bajanades, Martínez. 

Però, mentre en Pau servia a en Martínez una altra copa de vi de la Cooperativa, 
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en Rafa s'ho escoltava bocabadat. 

La conversa, que havia semblat a tall de broma, ara pren versemblança a la ment 

torturada d'en Rafa. No se n'ha adonat i ja s'ha begut dos gots de whisky. 

A continuació omple la banyera d'aigua tèbia. A l'armariet de la seva mare hi troba un pot 

de sals de bany, que espargeix amb absoluta generositat sota el raig que surt de l'aixeta. 

Immergit dintre la calidesa de l'aigua, escolta un CD del grup Manel. Li sembla que 

la lletra de «Jo competeixo» l'han escrita per a ell, només per a ell: Quan la derrota és 

segura uns dissimulen, uns capitulen i jo competeixo «Hosti! Aquesta cançó és 

collonunda...» Quan la derrota és segura uns dissimulen, uns capitulen i jo 

competeixo…«Jo competiré, no us en fotreu, de mi!». Comença a imaginar com serà la 

cita. Ja veu la noia, amb una brusa de diàfanes transparències, obrint-li la porta. O potser 

mig nua. No! Reflexiona. Ben segur que sortirà a rebre'l vestida d'estar per casa. Tot i 

que... si sortia al carrer amb aquella minifaldilla i l'ajustat top de tiretes... per casa deu anar 

encara més lleugera de roba. Aparcat al seu cervell el vestuari de la noia, rumia quina 

conversa podrien mantenir. Descarta explicar-li res de la seva vida personal. Si ho fes, 

segur que s'avorriria com una ostra. Però, ben segur que no l'ha pas citat per parlar de 

ximpleries. Això ho podrien fer asseguts a la terrassa d'un bar. A aquesta tia li va el marro. 

Una cita a mitja nit no pot voler dir altra cosa que fotre un polvet. Ni tan sols hi haurà 

seducció prèvia. Res d'anar a sopar, res d'insinuacions vetllades. Aquesta vol anar directa 

al gra, segur. Res de preludis... 

Tot d'una s'obre la porta i apareix la seva mare. El brogit de la música fa que amb 

prou feines es puguin entendre. La dona apaga el CD d'un cop de mà. 

—Es pot saber què fas? —remuga la dona. 

—Què faig? Que no ho veus què faig? M'estic banyant. 

—Però! Si mai no ho fas, tu, això de banyar-te. Sempre et dutxes. 

—Doncs ara m'ha vingut de gust banyar-me. Que hi ha algun problema? Que no 

em puc banyar? 

—Alguna en deus portar de cap. Tu mai et banyes —repeteix la mare brandant el 

cap. 

—No tenies un casament? —pregunta en Rafa, fent una temptativa de canviar de 

conversa. 

—Sí. D'aquí a una estona he de tornar a la Masia per recollir i endreçar. 

Un cop la seva mare és fora de la cambra, en Rafa torna a engegar el CD. Però 



7  

s'adona que l'encanteri en què els Manel l'havien fet capbussar ha desaparegut per 

complet. Intenta concentrar-se en la música, ara més fluixa, però no li és possible. No 

passa ni un minut que la dona torna a entrar. 

—Ah! Ja veig quina és la raó de la teva neteja a fons. Et pensaves que no ho 

descobriria, eh! 

En Rafa es penedeix d'haver deixat la nota al damunt la taula. Si s'hagués pensat 

que la seva mare vindria, s'hauria pres la molèstia d'amagar-la. 

—«T'espero aquesta nit a les 11'45, carrer de la Font, 9» —engega la dona 

deixant anar una sonora riallada burleta—. Prepara't, fill meu. 

El riure de la seva mare li ressona més fort que la música dels Manel. 

—Aquesta té pinta de ser una devoradora d'homes —exclama ella amb un 

somriure irònic—. Ja cal que hi vagis previngut. Més val que t'emportis la capsa de 

condons. Vejam si avui l'estrenes. 

Sí. En Rafa tenia una caixa de preservatius per estrenar. L'havia comprat quan 

sortia amb la Marta, però degut al rebuig que ben aviat van sentir l'un per l'altra, no varen 

poder intimar més enllà d'uns escassos petons; i, per burla i escarni de la seva mare, 

encara romanien tots dotze intactes i ben embolicats sense que n'hagués utilitzat cap. Ni 

tan sols hi havia pensat, en això dels preservatius. Potser sí té raó la seva mare i se 

n'hauria de posar uns quants a la butxaca. 

Tot seguit s'afaita. Ho fa a fulla, amb la precisió dels orfebres; observa la pell amb 

minuciositat en el mirall d'augment adherit a la paret. Potser degut al neguit que ja li torna 

a aparèixer, o qui sap si és perquè la seva mare l'ha exaltat, que fa una rasurada en fals 

al costat de l'orella. No pot reprimir una exclamació «collons, quin mal!», i la sang li flueix 

barra avall. S'ha d'afanyar a auxiliar-se a si mateix. No vol 

cridar la seva mare. Només faltaria! La sang no ha arribat al riu, però sí, i de manera 

abundant, a la pica rentamans. Cauteritza la ferida amb delicadesa, atura la sagnia i hi 

posa una tireta. En tria una de color pell que gairebé no es nota, i respira fondo. S'aplica 

aftershave  a consciència fins que sent la frescor gèlida del cosmètic coent-li a les galtes. 

Tant de bo no hi sigui la seva mare quan surti del quarto de bany. No es veu en cor 

d'entrar en una nova dinàmica de discussions amb ella. Ha d'acabar de fer-se la toilette. 

Ara toca el desodorant, així, ben espargit: aixelles, pubis, entrecuix i la planta dels peus. 

Li manca un toc final d'estil. Ja ho té! El perfum Clavin Klein que mai es posa. Mai se'l 

posa perquè li recorda la Marta, ja que va ser ella qui li va regalar en un moment en què 



8  

encara tenien l'esperança d'agradar-se l'un a l'altra i aconseguir una relació estable. Se'l 

posarà, tot i que li passa pel cap que li pot dur mala sort. Se'l posarà perquè creu que 

necessita un toc de classe, un punt d'home interessant; i la fragància de Calvin Klein 

Euphoria Men segur que la hi donarà. Se'n passa una generosa ració pel clatell, per la 

pelussera del pit i per l'entrecuix, on segurament hi haurà una lluita d'efluvis entre 

l'Euphoria men i l'Axe desodorant. No obstant en Rafa no ho té en compte, això. El que 

ell vol és anar ben net i polit a la cita. 

Un cop a la seva cambra ha de triar la vestimenta. Què es posarà? En Rafa no té 

gaire roba i no s'hi vol trencar el cap. Tria els últims texans que s'havia comprat; els que 

la seva mare havia hagut d'escurçar perquè li anaven massa llargs. Es debat entre dues 

camises, una de quadres i l'altra llisa, de color fosc. Troba més adequada aquesta última, 

ja que li farà joc amb l'americana blau marí guardada a l'armari, l'única que té i que mai 

no es posa. Avui és el dia indicat per fer-la servir. 

Altra vegada al menjador. Sort que la seva mare ja ha tornat a la feina. S'ha 

tranquil·litzat quan ha sentit com engegava l'Honda Scoopy que sol aparcar davant de 

casa. Sense ella tot és molt més relaxat, encara que de seguida torna a entrar en crisi. 

Torna a pensar que és millor que no hi vagi. Té la certesa que al carrer de la 

Font no li espera res de bo. Encara que només sigui per fer temps, es prepara una llesca 

de pa amb tomàquet i llonganissa. Si està ocupat potser l'estona passarà més de pressa. 

Ara l'assalta un nou dubte: Segur que era per a ell, aquella nota? S'ho repeteix una 

i altra vegada. Potser la seva intenció era lliurar-la a l'Albert. S'afanya, però, a rebutjar 

aquest pensament. Aquella noia ni se'l va ni mirar, l'Albert. El seu company de feina li 

torna a venir al cap. Maleït Albert! No se'n riuria ni res, si la cosa no li sortia prou bé! Ell 

sí que l'hauria sabut aprofitar, una situació com aquella. Ara, però, han canviat les tornes; 

i doncs si no, aquella preciositat s'ha fixat en ell, i no pas en el pallús de l'Albert. En 

aquest moment sí que té clar que ha d'assistir a la cita.  No pot  ni per un segon oblidar la 

noia. Si ell hagués estat com l'Albert, ara ja sabria com es diu i un munt de coses sobre 

ella. Intenta imaginar l'escena i com serà el seu apartament. En Rafa s'adona que no 

domina gens la situació, que està en mans de la noia i que té unes ganes boges que 

arribi el moment, i també que passi de la forma més ràpida possible. Vol que ja sigui 

l'endemà i poder-se mirar l'Albert amb aires de superioritat. 

Abillat per a la cita: pantalons ben cenyits, camisa ampla i americana raspallada, 

ara en Rafa té més dubtes que mai. Ja se sap que el sentit comú és el menys comú dels 
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sentits. Li està dient que no hi vagi; en canvi, segur que el mateix sentit empenyeria  al 

seu company de feina, l'Albert, cap al carrer de la Font. «Hi vaig o no hi vaig?». Ara va de 

debò. Ara sí que ho ha de decidir. Ja n'hi ha prou de dubtes. Li ve al cap la  seva mare, 

burleta, quan torni de la Masia i el trobi encara a casa. «Ja sabia que no tindries pebrots 

d'anar-hi», li dirà. Torna a ressonar-li al cervell el seu riure sarcàstic. 

«Sí! Hi aniré! Encara que només sigui per no haver-me d'escoltar la mare». 

Ja és a punt de marxa. «Els condons! Hosti! me'ls deixava!». Ha de pujar al seu 

quarto i cercar-los a la tauleta de nit. «A veure si la mare me'ls ha amagat, o llençat». 

però no, els troba al segon calaix. La capsa intacta, per estrenar. No se la pot pas endur, 

a la butxaca de l'americana l'hi faria nosa. «Potser els acabaré tots», es posa a riure del 

seu pensament idiota. Té feina a trencar l'embolcall de paper d'alumini dels preservatius, 

fins i tot en malmet un parell. Se'n posa quatre a la butxaca i torna a sortir al carrer. 

Creua el poble i no s'adona que es fica sota l'extractor de la cuina d'un bar de tapes. 

El tuf a punt d'engegar a fer punyetes la laboriosa tasca de seducció olfactiva a cura del 

perfum Calvin Klein Euphoria Men. El noi, però, fa una ziga-zaga i aconsegueix evitar-lo, 

o almenys que no l'afecti de ple. Una nuvolada amaga la lluna que brillava fins aleshores. 

Negra és la nit. Hauria d'afluixar la marxa si no vol arribar amb massa anticipació; no pot 

ser que s'hi presenti un quart d'hora abans. 

A mig camí l'assalta un altre trasbals. Li torna a venir al cap l'article que ha llegit al 

diari sobre els dos cossos esquarterats. No serà aquella noia el criminal de qui tant en 

parla la premsa? Tot i que ella no tenia cap pinta d'assassina, comença a estar 

convençut que aquella bonica jove, que li ha escrit un missatge en un paperet de color 

groc, ara és punt d'afegir una altra víctima al seu currículum. 

El número nou del carrer de la Font és una casa vella de dos pisos. Una ampla portalada 

dóna lloc a una escala amb barana metàl·lica que s'enfila cap a dalt. A dintre, una 

bombeta d'escassa potència emet una llum groguenca. En Rafa ha passat dos cops pel 

davant. Degut a l'excés de puntualitat ha de fer temps i es dedica a anar amunt i avall pel 

carrer desert. El proper cop hi entrarà de dret, encara que faltin cinc minuts. No pot pas 

seguir alimentant aquell calvari. En Rafa, ara, portat d'una pertorbació paranoica està 

convençut que allò és una trampa mortal. A les cases veïnes, amb prou feines s’hi veu 

ningú. És l'escenari idoni per a un crim. Malgrat tot, hi vol entrar. Si l'Albert ho sabés, com 

se'n riuria d'ell i del seu acolloniment. El record d'aquella noia l'atreu com un imant, i no 

està disposat a rendir-se als seus pensaments més negatius. 
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En Rafa ha acabat de pujar els esglaons que duen al primer pis, no ho ha pas fet 

com tement fer soroll i despertar algú, sinó trepitjant fort. Com ho faria un home valent. El 

cor li batega de forma dolorosa. Potser està vivint els últims minuts de la seva vida. Se 

sent com l'insecte mascle a punt acoblar-se a la mantis religiosa. Ell tampoc no es tirarà 

enrere. «Quan la derrota és segura uns capitulen i jo competeixo», torna a dir. Seguirà 

fins al final aquella mena de joc amorós iniciat aquell matí mateix. Respira fondo. Espera 

uns segons abans de tocar el timbre. Quan ho fa percep que gairebé no es pot empassar 

la saliva. En Rafa sent un xiulet a les orelles. No passen ni cinc segons i la porta s'obre... 

La seva respiració s'afluixa. Percep una immensa fredor al clatell. No es troba bé. Sent 

que perd el coneixement. Una espiral lluminosa dóna voltes i voltes davant seu i ell es 

precipita cap al seu vèrtex... Es desmaia... 

La noia acaba d'obrir la porta. Es troba en Rafa que cau a terra. Encara té temps 

d'acollir-lo entre els seus braços. L'estira cap a dintre. Un allau d'olors li envaeix les 

fosses nassals, estimulant i pertorbant la seva l'enorme sensibilitat olfactiva. Euphoria 

Men, desodorant Axe, Aftershave i... «què és això?»... sembla l'olor del fregit de tapes... 

Entre totes elles apareix l'efluvi de la sang. El reconeix de seguida. És el tall que en Rafa 

s'ha fet tot afaitant-se. Aquesta flaire l'excita enormement. Fa dos dies, només d'arribar al 

bar, ja havia detectat, sense cap necessitat d'analítica, l'afinitat "zero negativa" del noi, la 

sang que més li agrada, la que més la satisfà, i ha maldat per aconseguir-la. De fet no ha 

pensat en res més que en això. 

Encara no són les dotze però ella no té espera. Té el cos d'en Rafa estès entre els 

seus braços; l'aroma de la seva sang, que emana de la ferida del costat de l'orella, 

l'esvalota completament. I aquest coll que de forma tan generosa li ofereix el noi... 

Assedegada, no vol esperar més. No pot esperar més. Obre la boca i els seus 

afiladíssimes ullals espurnegen sota la llum minvant de la lluna que es torna a amaga 

rere un núvol. Se sent un fort tro a la vegada que la descàrrega, que ha caigut al 

parallamps de l’església nova de Sant Miquel, il·lumina la cambra. Cerca la vena jugular 

externa. Li agrada molt més la sang venosa que no l'arterial, aquesta més pura, ja que ve 

directa del cor plena d'oxigen. Ella prefereix les venes. Hi troba tot el sabor de la 

persona. És sang gastada, sang que duu el bouquet de la víctima, i és això el que la 

deleix. No l'ha de buscar gaire, la jugular, ja té experiència, la troba de seguida. Res de 

joc previ, res de seducció, ni pensar en els prolegòmens. Planta els ullals al coll del noi i 

xucla... xucla... xucla.... 
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«DIARI DE TARRAGONA – Successos. 

 

Un tercer cos ha estat trobat a les contrades de la Conca de Barberà. El 

pànic entre la població creix en transcendir que el tercer cadàver localitzat en una 

vinya de l'Espluga de Francolí completament esquarterat, correspon a una persona 

de gènere masculí. Es tem que hi hagi reaccions de pànic entre el veïnatge, tot i les 

afirmacions de l'Intendent del Mossos de la demarcació que afirma que esperen una 

prompte resolució de tots aquest crims que assoten la comarca. 

 

                                            ..................................................................... 
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