
1.- CIRCUMSTÀNCIES

Que com m'hi vaig embolicar, en aquesta història? Doncs, per pura casualitat, com gairebé 

sempre passa en aquesta vida. Oi que sí? Jo sempre em quedo meravellat amb tot allò que cada dia 

succeeix al meu voltant. Hi ha gent que considera que la seva existència és avorrida. Com és 

possible, si a cada instant apareix una nova sorpresa? Alguns dels meus amics diuen que sóc un 

optimista. D'altres em qualifiquen d'immadur. Tanmateix, jo m'estimo més la primera opció, perquè 

estic convençut que només viurem un cop i que cal saber-ho fer.

D'on he tret aquestes idees? De la pròpia vida. Si haig de ser sincer, jo no havia de ser 

policia. No obstant això, el soc. D'on surt aquesta vocació? No n'hi ha, de vocació! Això de la 

vocació és pura poesia. Quan miro enrere m'adono que mai no he pogut prendre cap decisió amb 

l'ajut d'aquesta cosa que en diuen llibertat, i que és més minsa que el vol d'un sospir. Sempre hi ha 

una circumstància aliena que desgavella el coble i torç la trajectòria de la voluntat. Ja és ben cert, 

allò que l'home proposa i… passa allò que passa.

Sense anar més lluny: la vida comença amb un acte no decidit. I tant que sí! Podia haver 

nascut a qualsevol punt del planeta i he nascut a Andorra la Vella. Sí, senyor. En aquest país tan 

petit envoltat de muntanyes. I mira que n'és, de difícil, perquè la Xina, per exemple, és ben gran. 

Immensa! 

Els orientals creuen que abans de venir a aquest món fem la tria, que som nosaltres que, en 

funció d'allò que hem d'aprendre per arribar a la puresa absoluta i deixar de reencarnar-nos, decidim 

de comú acord amb algun mestre el tipus de vida que més en convé. Doncs, jo segurament vaig ser 

un dels espavilats i vaig trobar una bona destinació. Sigui com sigui, continuo pensant que, una 

vegada hem obert els ulls per primer cop, l'única cosa que podem fer és caminar. De fet, és la pròpia 

vida que ens porta, ens dirigeix i ens obliga. I com ens mena? Doncs, amb aquesta subtilesa que en 

diem circumstàncies. Cada dia ho tinc més clar.

Tal vegada és una filosofia prou particular. No ho nego. Tanmateix, tinc els meus arguments. 

Fixeu-vos. La llibertat existeix, cridem per tal de convèncer-nos. Si més no, gaudim d'aquesta 

il·lusió. Però jo, de cap de les maneres, no puc creure que sigui la facultat de prendre decisions, sinó 

que a mi em sembla que més aviat es redueix a acceptar o rebutjar allò que ens arriba, engany 

d'ordre intern que també marca la diferència entre ser feliç o desgraciat. I únicament quan acceptem 

el que tenim davant dels ulls, disposem d'una oportunitat per corregir la trajectòria. Costa d'arribar a 

admetre que tot plegat és producte de la nostra imaginació. Però, quan hi arribes, t'hi sents bé. Jo, 

particularment, ara, me'n sento.

Algú també gosarà a dir que tot plegat és una bajanada, que és un subproducte de les 



filosofies orientals, una masturbació mental pròpia de qui no és capaç de manar sobre la seva vida. 

Ja ho he escoltat altres cops. Tal vegada ho és. Així i tot, funciona i… d'exemples… tants com en 

vulguis i més. 

Podia haver estudiat una carrera, perquè, a casa, de medis no en faltaven i, segons cantaven 

els meus professors, gaudia de prou capacitat i molta imaginació. Això ho recalcaven a cada passa i 

amb un xic d'admiració, sobretot quan m'enxampaven en alguna entremaliadura, que sempre era 

prou sonada, o quan aplicava allò que ells en deien una lògica molt singular i discutia amb 

qualsevol de temes filosòfics o religiosos: el destí, la llibertat, les altres dimensions, la voluntat de 

Déu, el més enllà,... Clar que també afegien que m'ho tenia ben cregut i que, de vegades, prou 

sovint, acabava vessant-la. No sé d'on s'ho treien, però. Perquè jo mai no m'ho havia plantejat i no 

em creia res, simplement feia les coses perquè les sentia, perquè em sortien de dins, per pura 

espontaneïtat. També haig d'afegir-hi que acabaven per deixar-me per inútil.

El fet és que no vaig entrar a cap facultat i tot plegat, perquè em mancava una maleïda 

dècima de punt que em barrava el pas per poder matricular-me on jo volia. No és una injustícia? I si 

per causa d'aquesta dècima la humanitat havia perdut un magnífic…? 

Val més que ni recordi quina era la meva vocació primigènia. Ara, fins i tot, em fa vergonya. 

Ho veieu? Circumstàncies. De manera que, per no perdre el temps miserablement, vaig 

començar a estudiar idiomes i visquí durant quatre anys a Barcelona, fins que el pare decidí que ja 

n'hi havia prou i va tancar l'aixeta per sempre més.

La seva determinació, del pare, malgrat que pugui semblar lliure, també fou forçada. Jo el 

vaig obligar amb la meva absència d'idees clares. Llàstima! Se'm donaven força bé els idiomes, 

gaudia de molta facilitat per això de les llengües i vaig adonar-me que, conforme n'aprenia, cada 

cop era més fàcil d'estudiar-ne una altra de nova, fins al punt que vaig oblidar la meva frustració per 

culpa de la refutuda dècima de punt i vaig descobrir que havia trobat una cosa que m'anava com 

anell al dit. A més, vivia prou bé. Havia assolit un grau de domini de l'entorn que em permetia 

muntar-me la vida amb un ordre i un equilibri quasi perfectes, situar cada cosa a les coordenades 

correctes i triar el moment més adient per cada activitat. Sobretot per les lúdiques. D'aquestes, no se 

n'escapava cap ni una. 

Ai, sí que van ser bons temps! I vaig aprendre moltes coses. Home!, em passava el dia 

llegint… Gairebé era una enciclopèdia vivent i això de poder gaudir de Dante, de Goette, de 

Shakespeare, de Cervantes, de Molière… i dels clàssics grecs i romans directament en la seva 

llengua, és un plaer indescriptible, perquè una traducció, per més bona que sigui, mai no arriba a 

copsar totes les subtileses del llenguatge. Dels autors d'aquí, de la terra, no en parlo, perquè, com 

aquell que diu, havien nascut amb mi. Ja els llegia a casa, de ben petit. Una afecció que vaig heretar 

de l'avi, segons diuen. Jo no el vaig arribar a conèixer, l'avi, i segur que era un paio ben ferm. 



Només sé que quan em posava a llegir la imaginació s'enlairava i perdia el món de vista, mentre que 

la mare s'empipava perquè no responia als seus crits. Tanmateix, el pare em disculpava.

—Si llegeix, no fa cap malifeta —responia. 

Com podeu veure, de ben petit ja gaudia de bona fama. Però, tot allò que és bo s'acaba i vaig 

haver d'abandonar Barcelona, amb tot aquell univers personal d'amics i companys de gresca, per 

cabussar-me en la insulsa rutina diària i entrar a treballar a la immobiliària, a les ordres del meu 

germà gran, en Pere. Suposo que el pare pensava que tenint-me a la vora trauria algun profit de mi, 

però, tot i que hi vaig posar els cinc sentits, no me'n vaig sortir. No encaixava. Per què? Doncs… no 

ho sé… petits detalls, futileses, bajanades… Per exemple: si en Pere ven un apartament, bé m'ho ha 

de dir. És a la fitxa. I jo què sé, on és la fitxa! Al fitxer. Evidentment. Però, si sopàvem plegats, per 

què m'havia de mirar les fitxes? Que m'ho hagués dit! Després, qui carregava amb les culpes? Jo, 

naturalment. Havia venut una casa o un apartament que ja estaven compromesos. Tanmateix, ho 

havia fet amb bona intenció. Però, això no hi comptava. I, al final, esbronca. Sempre igual. L'ase 

dels cops.

Dos anys després —el pare ja estava desesperat— em va traslladar a la botiga d'esports 

perquè em fes càrrec del magatzem. Tampoc no va ser cap encertada. I jo, què voleu que hi faci? A 

mi m'havien dit que el capítol 8 és el material d'esquí. L'esquí aquàtic també és esquí, oi que sí? 

Doncs, segons ells, no. Tanmateix, se li'n diu esquí i els practicants llisquen, malgrat que damunt 

l'aigua. Després consultaven l'ordinador i no hi trobaven res. A més, per què havíem de vendre 

material d'esquí aquàtic, si a Andorra no tenim mar? I els llacs dels Pessons o d'Engolasters no crec 

que reuneixin les característiques adients. Oh, el negoci és el negoci!, em responien. I a mi, què 

m'expliqueu? En aquesta vida hem de ser coherents. No es poden vendre aparells d'aire condicionat 

als esquimals.

Finalment vaig pensar que la policia era un bon lloc per mi i vaig decidir d'entrar-hi. Tampoc 

no va ser cap decisió lliure, sinó obligada pel fet que no m'entenia, ni amb el pare ni amb en Pere. I 

el pare no s'ho va prendre massa bé. Però…

—Si més no, aprendràs disciplina —em va dir. 

I sé que va parlar amb en Lluís Mestre, el cap d'investigació, per tal d'assegurar-se que 

n'aprendria, de disciplina. O, tal vegada, va ser per posar-lo sobre avís? Aquest punt no el tinc del 

tot clar i coneixent el concepte que el pare tenia de mi, dubto. No obstant això, en Lluís em va rebre 

bé. 

Els primers sis mesos van ser força divertits. Cap preocupació. Entre el curs de formació, 

una cosa i una altra em vaig trobar assegut a un cotxe patrulla amb un company que se les sabia 

totes. En Josep portava pel capbaix deu anys al cos i n'havia passat de tots colors. Als seus trenta-sis 

anys, coneixia totes les Valls fins al darrer racó, les carreteres pam a pam, les muntanyes amb tots 



els passos dels contrabandistes, quan i on podíem caçar rovellons, gírgoles i ceps, els millors indrets 

per arreplegar una bona bossa de carreroles i un immens grapat de coneixements que només es 

transmeten de generació en generació. Caminar amb ell era gaudir d'un univers d'anècdotes. 

M'explicava: aquí vam enxampar aquell, allà vam trobar el cadàver, sota aquesta soca hi havia 

l'escopeta,… Era sensacional, sentir-lo a parlar.

De manera que em vaig seure al seu costat i amunt i avall, a córrer país. Sí, senyor. I feliç! I 

en Lluís Mestre, també. Bé, no del tot perquè es va enfadar una mica quan no vaig deixar passar 

aquell home. Tanmateix, no es pot considerar que fos només culpa meva. A mi em sembla que vaig 

actuar correctament.

M'explicaré. Va ser una nit, a començaments de maig. Havia caigut un lleuger plugim, 

d'aquells que converteixen l'asfalt en una veritable pista, amb una fina capa d'aigua que en tocar el 

polsim esdevé xocolata desfeta. En Josep conduïa el Nissan i ens trobàvem a l'altura de la clínica 

Meritxell quan vam rebre l'avís de l'accident ocorregut feia poca estona al segon túnel de La 

Massana, el de més amunt. Vam connectar la sirena i vam sortir esperitats. Un xic d'activitat m'anirà 

bé, vaig pensar. És molt afalagador, això d'anar dins d'un cotxe patrulla amb la sirena, a tota bufa i 

apartant la gent. Fins i tot, sembles algú. 

En arribar, vam veure que una furgoneta havia xocat contra un Opel Corsa que havia quedat 

fet un nyap contra la paret del túnel, gairebé a la sortida, just a la corba després de la baixada del 

trencall d'Anyós. Vaig sortir del cotxe patrulla al mateix temps que en Josep i em vaig atansar a la 

pila de ferralla que romania clavada al ciment. A la mà duia l'extintor, seguint les normes més 

elementals, però no calia perquè l'únic perill era que la furgoneta havia escopit tot l'oli i allò era 

pitjor que una pista de patinatge. Més que un extintor hauríem de menester un sac de serradures. 

Havíem de caminar amb molta cura. 

En aquest punt la carretera té un pendent força pronunciat i només amb una ullada podíem 

deduir que la furgoneta devia de baixar afuada, va perdre el control en entrar al túnel, va prendre la 

tangent, saltà de carril i es va endur pel davant tot allò que va trobar. Un accident típic d'aquell lloc. 

Aquest maleït túnel carrega amb una història ben negra. Sobretot de nit, quan tanquen les discos, 

perquè sembla que la gent tingui pressa per arribar a casa i no són conscients que poden arribar a la 

casa de Déu. 

En Josep s'avançà per examinar les destrosses. La porta del costat del conductor del Corsa 

apareixia abonyegada, rebregada i encongida, amb el terra farcit de petits vidres que es barrejaven 

amb l'oli ennegrit. No sé pas com ens ho farem per obrir-la, pensava. Darrere nostre ja podíem 

escoltar les estridents notes musicals de l'ambulància i dels bombers que enfilaven la pujada després 

d'haver esfereït tots els veïns d'Engordany. 

Llavors, en Josep es va fer un xic enrere per poder avaluar la situació i, en aquell precís 



instant, vaig veure la cara del noi coberta de sang. Ai, sant Antoni! Tenia els ulls tancats i el cap 

recolzat al seient, mentre el fluid vital, enganxós i vermell, li regalimava amb estudiada lentitud des 

del cap per tota la galta fins atrapar el coll. Uau, quina esgarrifança! Em sembla que li vaig veure el 

cervell, i aquesta és la darrera imatge que puc recordar, perquè després, no soc conscient de quant 

de temps, em vaig despertar dins del Nissan, marejat i amb ganes de vomitar. No hauria d'haver 

mirat.

Home, tu! Era el primer cop que veia un ferit i la sang sempre m'ha fet molt de respecte i, a 

més a més, me l'havia trobat allà, davant del nas, de sobte, sense previ avís. Una cosa així 

impressiona. 

—Ja t'hi acostumaràs —vaig escoltar, mig entre somnis, que deia en Josep.

Uns minuts després recuperava plenament la consciència, assegut al seient del patrulla, i 

només alçar el cap vaig descobrir els de l'ambulància que s'enduien un cos damunt de la llitera. La 

mà li penjava, inerme. Em vaig tornar a marejar. Aclucava els ulls i tot era vermell, sangonós i 

esgarrifós. Em sentia ridícul, ho ben juro, espantosament infantil, un novell estúpid, incapaç 

d'ajudar el meu company. 

En Josep somreia, se'n fotia de mi, i em va dir que el millor que podia fer era posar-me més 

avall i desviar la circulació per l'antic túnel, que no s'aturés ningú. Sort que ell no sabia que la 

maleïda dècima de punt m'havia barrat el pas cap a la facultat de medecina. Perquè jo volia ser 

metge. Quina estupidesa! Ara, quan hi penso, em puc petar de riure. Com se'm va ocórrer imaginar 

que podia ser metge? Sort que el destí té cura de nosaltres i no permet que… Ai!

Llavors va ser quan aquell cotxe es va aturar i un home amb texans i un suèter va sortir i 

començà a explicar-me que estava sopant i que s'havia assabentat de l'accident i que... i que… i 

que…

—Torneu al vostre cotxe i circuleu, si us plau —li vaig dir, ben educat. Fins i tot vaig emprar 

el tractament de vós. 

—Miri: és que jo visc aquí, a prop, aquí baix, tot just a la pujada…

—No m'atabaleu. Tinc molta feina i no puc estar petant la xerrada. Foteu el camp d'aquí —

vaig fer, autoritari. Suposo que volia treure'm el mal gust de boca per la meva inutilitat. 

Vam seguir discutint. Aquell home, tant sí com no, volia explicar-me el seu sopar i jo no 

estava disposat a deixar-lo parlar. Tenia feina. Finalment, va venir en Josep.

Ostres, tu! Ara resultava que era metge, que estava a casa seva, s'havia assabentat de 

l'accident i volia ajudar. Collons! Podia haver començat per aquí, oi? Llavors, eh?, li vaig demanar 

disculpes i el vaig deixar passar. Tanmateix, l'endemà va presentar una queixa als meus superiors. 

Com sé que és metge, si no vesteix la bata ni m'ho diu? Quan un és metge, ho ha de dir d'entrada i 

no pas explicar sopars de duro. Tanmateix, Lluís Mestre no ho veia igual i em va esbroncar de 



valent. Vaig aguantar el xàfec sense deixar de contemplar aquella barba grisosa que es bellugava 

tota sencera cada cop que obria la boca per bramar.

Dos dies després ja havia pres la decisió d'abandonar el cos. No per l'esbronca, perquè, 

d'aquestes, n'he rebut moltes i ja estic curat d'espant, sinó perquè la sang no va amb mi i em sentia 

idiota. De manera que el tercer dia després d'aquest incident, a primera hora, em vaig presentar al 

despatx del cap d'investigació amb la sana intenció de ser sincer i fer-li veure que m'havia equivocat 

de lloc. No calia donar-hi més voltes, havia pensat totes i cadascuna de les paraules que li havia de 

dir, però, només entrar al despatx, en Lluís va apuntar amb el dit la cadira del davant de la seva 

taula i va fer:

—Amb tu volia parlar. Seu. Ets la persona que ens cal. 

I no em va deixar badar boca. Va xerrar i xerrar i no vaig poder presentar la meva renúncia. 

Que consti que jo ho tenia prou clar, però.

—Nano, has nascut amb una flor al cul —m'acomiadà a la porta. 

Potser sí, vaig pensar. Vés per on, s'havia de fer un intercanvi de detectius amb una 

comissaria de Roma, m'havia informat. Coses de la Interpol. I jo era l'únic del cos de policia que 

coneixia l'italià i, tot i què no tenia el grau de detectiu ni la més mínima experiència, estava habituat 

a escriure, a prendre notes i a fer resums i traduccions de documents de tota mena. Era la persona 

ideal. A la botiga, pel meu compte, traduïa tots els prospectes i catàlegs i els distribuïa entre els 

empleats. 

Va ser així que un parell de setmanes després prenia un vol a l'aeroport del Prat i em 

plantava a Roma. Quinze dies de vacances pagades. Sí, havia nascut amb una flor al cul. I els meus 

companys ja podien dir que m'havien enviat perquè tothom anava atrafegat i en Lluís li havia passat 

el mort al cadell de torn. La qüestió és que em van triar a mi. I si no hagués estat per això mai no 

hauria conegut qui havia de conèixer i mai no hauria passat allò que havia de passar.

Ho veieu, com són les circumstàncies que ens fan bellugar? I jo, què hi voleu que hi faci?


	1.- CIRCUMSTÀNCIES

