
QUINZE SEGONS

Vaig observar el cap que reposava damunt l'enorme taca de sang que cobria gairebé la meitat 

de la superfície de la taula i començava a regalimar pel cantell. M’hi vaig acostar lentament, mirant 

de no embrutar-me, i li vaig prendre el pols, encara que no calia. El forat enmig de la closca, entre 

la mata de cabell ros, m'indicava que s'havia disparat a la boca, al paladar. El cos encara no era 

completament fred. De manera que no feia massa que havia passat aquella desgràcia. Vaig aixecar la 

vista i vaig cercar el forat de bala fins que el vaig trobar a la paret que el cadàver tenia a la seva 

esquena. Mentalment vaig calcular la trajectòria. El tret s'havia produït estant assegut.

—Com ha passat això? —vaig preguntar.

—No ho sabem. El Nieto se l'ha trobat així.

—Digui-li que entri i vostè quedi's fora, vigilant per tal d’evitar que no aparegui ningú ni 

tinguem més sorpreses —li vaig ordenar.

Em vaig quedar quiet, mirant aquell cos inert. Van ser només quinze segons. Just el temps 

que el Jean Louis va trigar a arribar a la porta de la sala, obrir-la, sortir i dir al Pere Nieto que hi 

entrés. Quinze segons en què només vam existir el mort i jo. Ningú més. 

Quantes idees, pensaments i imatges creuen per la nostra ment en quinze segons? En poden 

ser pocs o molts, potser centenars o fins i tot milers, encara que sembli increïble. Tot depèn de les 

circumstàncies. 

Vaig mirar la mata de cabell ros tacada de sang, enmig de la closca, en el lloc exacte per on 

havia sortit la bala, després vaig veure el revòlver a la seva mà i, de sobte, la meva ment es va posar 

a treballar a una velocitat de vertigen. Durant aquells quinze segons vaig veure desfilar imatges, 

rostres, converses, situacions... tot el que ens havia conduït fins aquell instant i em vaig adonar que 

el meu futur era a les mans d'aquell pobre desgraciat. No exactament a les seves mans, sinó en les 

decisions que jo prengués en els pròxims minuts. Però ell era la clau de tot.

—Què vol que faci? —vaig sentir que feia la veu del Pere Nieto, i vaig tornar a la realitat del 

moment.

Quinze segons i tot havia quedat clar. Hi ha moments a la vida en què una decisió ràpida i 

encertada pot ser la frontera entre l'èxit més espectacular i el més rotund fracàs, entre la riquesa o la 

pobresa, entre ser algú o seguir com un no ningú. Vaig tenir aquest pensament, aquesta certesa 

absoluta, amb una claredat diàfana com la llum del sol, i vaig somriure. I és clar que vaig somriure! 

Només hi ha quatre asos en una baralla de cartes i només un cop a la vida els quatre cauen a les 

teves mans, tots quatre, aplegats, formant un preciós pòquer. Qui podia ser tan estúpid de deixar 

passar una oportunitat com aquella? Jo, no. Per descomptat!



1.- EL GRAN DIA

Anomenem la mort el son etern i no ens adonem que vivim perpètuament entre espais 

onírics, sense gairebé instants de vertadera lucidesa. Quan algú ens diu que no tenim la possibilitat 

de ser conscients de tot allò que passa al nostre voltant ens ofenem i li responem que nosaltres ens 

adonem perfectament que som vius. Ens evadim de tot i lluitem només per construir móns irreals on 

poder gaudir del buit de la nostra imaginació i d'una seguretat inexistent. Únicament de tant en tant 

alguna cosa o algú ens sostreu del nostre univers immaterial i ens obre els ulls a la realitat. 

Jo vaig tenir el meu instant de lucidesa a Barcelona, a la nova ciutat  plena d'empenta que es 

creava l’any 1911, i va ser gràcies a dos elements tan contraposats com plens de paral·lelismes. 

D'una banda vaig poder contemplar en tota la seva cruesa la falsa il·lusió que generen en l'ésser 

humà la cobdícia i la bogeria de les taules de joc i per l’altra banda vaig poder sentir dins meu la 

passió, aquesta vegada real, que provoca en el nostre cor la promesa d'un gran amor.  

La meva història, l’autèntica, la que vaig viure intensament, sense fissures, va començar el 

dia 15 de Juliol de 1911. 

Aquell dia, de sobte, em vaig despertar contemplant l'espectacle que representa un exèrcit 

d'operaris i de tècnics fent els últims retocs a una obra colossal. Si aquella gent havia dormit dues 

hores en les últimes vint-i-quatre, era molt. I si durant l'última setmana havien aconseguit estirar-se 

en un llit un total de vint hores, era un miracle. Qui podia imaginar, en aquella Barcelona sota la 

calor de l'estiu en la que estava a punt de complir-se el segon aniversari de la Setmana Tràgica, que 

es produiria un esdeveniment com aquell? 

Els socis francesos, que representaven la majoria del capital, havien estat a punt de retirar-se 

després del desastre que va representar la darrera setmana de Juliol de 1909. Va ser gairebé un 

miracle que continuessin amb el projecte. Els trenta morts, disset condemnats a mort, cinc 

executats, més de mil detinguts i la quantitat sense precisar de ferits, perquè molts d'ells no es van 

acostar a un hospital per por a ser detinguts, havien pesat molt durant tots els treballs de construcció 

d’allò que pretenia esdevenir el nou emblema de la ciutat. Barcelona creixia a un ritme accelerat, ja 

havia sobrepassat àmpliament les sis-centes mil ànimes i s'encaminava a marxes forçades cap al 

milió. Només tres anys abans havien començat a enderrocar les cases que impedien que el carrer 

Pau Clarís arribés fins al mar i ja es podia endevinar en tota la seva esplendor la Via Laietana, de 

vint metres d'amplada, flanquejada per edificis que serien la seu de les oficines i de les empreses 

que s'estaven traslladant al nou barri dels negocis.

I ara apareixia la cirereta del pastís. Gran, imponent, amb la ciutat rendida als seus peus, 

elevant-se cap al cel i exhibint tot el seu orgull, havent superat totes les proves imaginables, aquella 



nit tindria lloc el sopar de gala que serviria per inaugurar les noves instal·lacions del Casino de La 

Rabassada, a punt per obrir les portes al gran públic quatre dies més tard.

Després del desastre de 1898, que havia aturat el creixement de la ciutat, l'entrada del segle 

XX havia comportat una glopada d'aire fresc en forma de multitud de nous projectes que estaven 

canviant completament l'aspecte de la ciutat i els seus voltants. Entre tant d’enrenou, la muntanya 

de Collserola s'havia erigit en un punt privilegiat per acollir una part important d'aquestes grans 

realitzacions que havien començat amb la construcció del gran temple del Sagrat Cor de Jesús, obra 

dels salesians, i amb la carretera d'accés que s'havia inaugurat el 1888 per tal d’acollir la reina 

Maria Cristina, que havia expressat el seu desig de gaudir de la vista panoràmica. Tan gran 

esdeveniment va ser el més semblat al tret de sortida en una cursa per aconseguir que una simple 

muntanya esdevingués el gran mirador de la ciutat. Ja feia cinc anys que funcionava a ple rendiment 

el funicular del Tibidabo, que conduïa a un parc d'atraccions fruit de la iniciativa del farmacèutic 

Salvador Andreu i que es perfilava com un dels punts més visitats de Barcelona. A això calia sumar 

l'Observatori Fabra i el Museu de Física Ferran Alsina, obres dels anys 1901 i 1905.  

I finalment, en aquell any de 1911, amb el retard pertinent, els treballs del Casino havien 

conclòs, els obrers havien marxat i havien deixat pas a l'equip de decoradors, electricistes, fusters i 

pintors que, sota les ordres de l'arquitecte Andreu Audet i Puig, havien donat el toc final a la 

remodelació de l'hotel ja existent per integrar-lo en el conjunt que ell mateix havia projectat i dirigit. 

L'hotel no era obra seva, sinó d'un arquitecte francès, de París, amb un nom molt ressonant, tant 

com Lechevallier Chevignard. Però de la mà d'Audet havia sorgit la impressionant reixa d'entrada 

amb la rosassa metàl·lica de més de cinc metres de diàmetre on es podia llegir en lletres de motlle 

“LA RABASSADA CASINO ATRACCIONS” flanquejada per les dues taquilles de venda 

d'entrades que simulaven els merlets d'un castell i les altres dues torres coronades per una cúpula i, 

just després de l'entrada, apareixia el mirador i a la dreta la majestuosa escalinata en semicercle, que 

podia acollir més de deu persones baixant alhora i que conduïa al magnífic parc d'atraccions, on el 

visitant podia gaudir d'una de les muntanyes russes més espectaculars que existien amb els seus dos 

quilòmetres de longitud, del tren de les escenes, aquí anomenat Scenic Railway, que passejava per 

túnels plens de sorpreses o la vagoneta de la caiguda aquàtica, anomenada Water Chute, amb un 

pendent del vint per cent que feia caure les barques al llarg de seixanta-cinc metres per acabar sobre 

el llac de més de mil cinc-cents metres quadrats de superfície. 

Segons m'havien explicat, els creadors del parc havien pres exemple d'altres parcs en 

diferents països. D'aquí aquests noms internacionalitzats. I entre una i altra experiència de vertigen, 

el futur visitant seria convidat a descansar al palau de la rialla, el nom del qual havia de pronunciar-

se en francès, Palais du Rire, farcit de miralls còncaus i convexos que deformaven les figures 

humanes fins a convertir-les en caricatures o se li mostraria la casa encantada, també amb nom 



francès, la Maison Hantée, o el tir amb fletxes o amb carrabines o les bitlles, a més de moltes altres 

atraccions menors. 

Contemplar el que succeïa aquell dia era un espectacle incomparable. Mentre tots els 

empleats del parc s'afanyaven a realitzar l'última prova de les atraccions i els encarregats de les 

taquilles se situaven a la reixa de la porta principal, però no per cobrar els cinquanta cèntims que 

costaria l'entrada amb dret a una atracció, sinó per controlar l'accés dels tres-cents convidats a la 

inauguració i indicar-los el camí, un altre equip de tècnics, vertaders especialistes, s'ocupava de la 

joia de la corona: el casino. 

Oh, el casino! Allà els treballs de decoració havien acabat molt abans i un petit exèrcit, molt 

ben entrenat, havia pres possessió del vestíbul, de les dues sales de joc, del guarda-roba, i dels 

despatxos, deixant el saló de concerts a les mans de l'arquitecte i el restaurant a les de Pierre, que es 

feia càrrec de la direcció i organització de la cuina i que feia que la seva aurèola de gal s'endevinés 

pertot arreu. No calia més que veure que el xef, l'encarregat i el responsable de les postres, que es 

trobaven al capdavant de la brigada de cuiners, vuit en total, eren francesos. Només l’encarregat de 

les salses salvava l'honor del nostre país.

Gent amunt i avall, ordres que volaven d'un extrem a l'altre, retocs i més retocs, els cambrers 

que anaven bojos perquè ni un sol cobert estigués més separat que els altres ni cap copa fos fora de 

la fila, de tal manera que quan Pierre s'ajupís i mirés únicament hi veiés la primera, que les flors 

tinguessin totes la mateixa altura, que les cadires també formessin una única línia i que la llum 

il·luminés fins a l'últim racó, sense deixar cap ombra. Déu, quanta perfecció!

Un cop s'obrís el parc al públic, s'oferiria un menú al preu de cinc pessetes. Naturalment, a 

aquells amb un poder adquisitiu prou important, se’ls oferiria una carta molt ben assortida, a un 

preu, evidentment, bastant més elevat. Una vertadera bogeria. I tot amb un celler que era l'enveja de 

mig Europa. Gairebé ningú dels que hi érem ens hauríem pogut permetre aquell tren de vida. Amb 

cinc pessetes podia menjar tota una família obrera més d'un dia.

I aquí estava jo, el senyor Pons, Víctor per als meus caps i els amics i Vittorio per al meu 

pare. La meva mare havia mort deu anys abans, a la primavera de l’any 1901, concretament el 21 

d'abril, el mateix dia que Barcelona es manifestava per protestar per l'actuació de la Guàrdia Civil, 

que havia carregat indiscriminadament contra tota la població. 

Al principi i durant tot l'any final de la construcció, que és quan havien decidit contractar els 

meus serveis, els empleats em tenien per un coordinador. No obstant això, sent sincers, la meva 

veritable comesa en aquell galimaties era d'encarregat que no succeís res fora d'allò que havia de ser 

l’habitual, figura absolutament essencial en el temps que ens havia tocat viure. No cal oblidar que, 

des de començaments de segle, encara que va arrencar amb un acte de bona voluntat per part del rei 

Alfons XIII, que va concedir al gener de 1900 tres indults de pena de mort per festejar la seva 



onomàstica, l'historial violent no havia fet més que créixer i créixer. El primer de maig d'aquell 

mateix any, les Rambles es van convertir en un camp de batalla, on les tropes van carregar contra 

els manifestants. I només va faltar que el rei Humbert I d'Itàlia morís en un atemptat a mans d'un 

anarquista que pretenia venjar el bany de sang de Milà, succeït l’any 1898, perquè s'extremessin les 

precaucions i tant l'exèrcit com les forces de l'ordre s'empressin a fons. Ni tan sols l'enterrament de 

mossèn Cinto Verdaguer, que esdevingué una immensa manifestació de dolor que va inundar 

Barcelona sencera, va aconseguir frenar el que ja semblava impossible d’aturar, perquè no va 

contribuir precisament a calmar els ànims l'aparició d'un escrit anònim que es repartia per tota 

Espanya i que es titulava “El liberalisme és pecat”. Recordo que vaig llegir en ell frases tan 

suculentes com: “Tot i les declaracions i el magisteri de Sa Santedat Gregori XVI i de Sa Santedat 

Lleó XIII, cap estament oficial permet que s'ensenyi que el liberalisme és pecat”, “...la veritat 

prevaldrà, de nosaltres depèn accelerar la victòria...”, “hem de saber quants estem disposats a lluitar 

per la fe i aconseguir que la pàtria espanyola no sigui presa dels imitadors de Llucifer”. A qui podia 

estranyar-li que l'any següent es produïssin manifestacions anticlericals, tant a Madrid com a 

Catalunya? 

I els disturbis van prosseguir després de les eleccions de maig de 1901, en les quals es deia 

que, a Madrid, hi havia funcionaris municipals que havien votat fins a dotze cops. Era una ona 

gegantina que arrossegava tothom, enmig de la que, curiosament, anaven apareixent noves 

realitzacions, com la inauguració del funicular del Tibidabo, a la fi d'aquell mateix any.

El ben cert és que tots plegats havíem caigut a l'abisme de la bogeria, però continuàvem 

vivint i Barcelona continuava creixent entre disturbis, atemptats, vagues i treball. Ni una sola testa, 

corona o no, d'Europa o de fora, escapava als actes de violència. El setembre de 1901 moria per 

causa de les ferides rebudes William McKinley, president dels Estats Units de l’Amèrica del Nord; 

el novembre de 1902, el rei de Bèlgica va sortir il·lès d'un atemptat; el juny de 1903 van morir 

assassinats els reis de Sèrbia, juntament amb els dos germans de la reina, el president del Consell de 

Ministres, el ministre de la guerra i diversos oficials de la guàrdia reial; l’any 1904, a Barcelona, 

Antoni Maura, en aquell moment president del govern espanyol per tercera o quarta vegada, va 

rebre una ferida per arma blanca; l’any 1905 Alfons XIII es va salvar d'un altre atemptat en la seva 

visita a París; el desembre d'aquell mateix any, a Barcelona, el cardenal Casañas va ser salvat pel 

vicari general de morir apunyalat; el maig de 1906, els reis d'Espanya van patir un altre atemptat el 

dia de la seva boda amb una bomba llançada des d'un balcó, a causa de la qual van morir trenta 

persones; l'abril de 1907, a Barcelona, Francesc Cambó, sent diputat per la Ciutat Comtal, va ser 

agredit; el febrer de 1908, a Lisboa, van morir el rei Carles I de Portugal i el seu fill Lluís Felip, 

també assassinats; aquell mateix any va ser veritablement fatídic per a Barcelona, amb una onada 

d'atemptats al port, a la Boqueria, a les Drassanes, a la muralla...; i el juny de 1909, a Barcelona, 



van esclatar dues bombes al teatre Principal. Un mes després ens va caure al damunt la Setmana 

Tràgica. 

No era gens estrany que, amb aquests antecedents, els amos i impulsors de la magna obra 

cerquessin un mínim de  seguretat. Per aquesta raó el meu treball era... Com ho definiria? Delicat i 

precís. Sí, això mateix. Delicat i precís en el qual cometre un error podia resultar fatal. Així que a 

ningú ha d'estranyar que portés una semiautomàtica del calibre 9 mm amagada sota la jaqueta i una 

vint-i-dos de quatre trets al turmell, agafada a una petita funda i amagada sota el mitjó. Per a la 

munició de la de baix calibre utilitzava poca pólvora. Em permetia disparar des de ben a prop sense 

produir massa soroll, però preparava les puntes dels projectils fent-los un forat el cap i tallant un 

parell d'estries al llarg perquè el dany que produís fos molt més gran del que es pot esperar d’una 

joguina tan petit. La meva llicència de detectiu privat em permetia dur armes i, a més a més, en 

aquells dies mai no se sabia el que podia succeir. Barcelona s'havia convertit en una ciutat perillosa 

en què la quantitat de delictes augmentava dia rere dia. Recordo haver llegit unes estadístiques en 

les quals el director de la presó de Barcelona ressaltava que l’any 1904 s'havien comès gairebé 

setanta mil robatoris, gairebé cinc mil violacions o intents de violació i més de tretze mil agressions 

a persones. En fi! A tot això calia sumar que els sindicalistes volien gresca, els anarquistes no 

perdien ocasió, els polítics havien de protegir-se, els grans empresaris ofegaven els obrers i els 

baixos fons aprofitaven les aigües brutes i esvalotades per llençar-hi les xarxes i treure’n bones 

peces.

Era normal que els meus serveis fossin d’allò més necessaris i és així com jo treballava per a 

ells i a més a més tenia temps per a altres ocupacions, algunes d'elles puntuals, que em 

proporcionaven una font d'ingressos extres. El ben cert és que estava en dansa les vint-i-quatre 

hores del dia, set dies a la setmana. Però podia permetre'm aquest luxe, perquè de mi només depenia 

el meu pare, que ja era molt gran. Tenia cura d’ell una dona a qui jo pagava perquè li donés tots els 

capricis. S'ho havia guanyat després de tot el que havia viscut i de tot el que m'havia ensenyat. Jo, 

de tant en tant, gaudia de les meves estones d’esbarjo. Per a això disposava de la Manuela, a la ja 

coneixia de petit i que em tractava amb tendresa, mentre que jo li corresponia amb el mateix afecte 

que empraria amb una cosina pròxima, encara que en el terreny físic anava molt més enllà. 

Ella vivia amb el seu avi al començament de la Gran Via, on gairebé no havien arribat les 

cases. Ocupaven un pis més o menys decent, amb llum de gas, però sense aigua corrent. El seu avi 

era molt vell i a ella li havia tocat fer-se’n càrrec, d'ell, perquè era l'única dona de la casa. Durant els 

matins treballava en un taller de confecció de cortines i entre el que treia i el que jo li donava, anava 

fent i podia mantenir el seu avi. Els seus germans se n'havien desentès completament i ni tan sols la 

visitaven. No m'estranya. Un cop, mentre em vestia, assegut al llit, em vaig quedar mirant l'armari. 

La Manuela, estirada al meu costat, em va explicar que aquell havia estat l'armari de la seva àvia, 



que la pell d'aquella fusta tenia més anys que ella i que ves a saber tot allò que hauria vist, perquè 

no s'havia perdut cap ni una de les nits en què el seu avi arribava borratxo i descarregava totes les 

seves frustracions contra la seva àvia. Ara ella havia mort i ell estava fet un parrac i depenia de la 

seva néta, a qui, de ben petita, s'asseia als seus genolls i li tocava l’entrecuix mentre reia i feia 

bromes. 

Eh! Que consti que donar-li diners no significa que fos puta, sinó que la nostra relació es 

basava en el fet que ella havia de menester escalf humà i jo n’hi donava a canvi dels seus serveis al 

llit, quan aprofitava per visitar-la per les tardes, els dies que anava a visitar al meu pare i de tornada 

passava per davant de casa seva. D'altra banda, mai no li vaig demanar ni li vaig exigir res fora del 

normal, que quedava per a quan pagava a una vertadera puta. Amb elles tot és permès, que per a 

això cobren. En canvi, a la Manuela mai no la vaig pagar. Això ha de quedar molt clar. Era una 

amiga i jo l'ajudava. De vegades, no acabàvem al llit, sinó que simplement xerràvem.

—En tinc prou. No em deixis res —fins i tot m'havia dit en alguna ocasió, encara que 

m'hagués satisfet. I això la salva de tot 

El seu avi no plantejava cap problema. El pobre desgraciat es passava el dia sencer assegut 

en una petita galeria que donava al carrer, gairebé no parlava, sopava d'hora i la Manuela el ficava 

al llit. Crec que ni tan sols s'adonava de la meva presència. Mai no responia a la meva salutació. 

Llavors el pis semblava quedar-se buit, només per a nosaltres, així que sopàvem gairebé com un 

matrimoni, ens ficàvem al llit i quan ja en tenia prou, em llevava, em vestia, m'acomiadava d'ella i 

la deixava dormint. Per a mi representava una situació còmoda en què no havia de donar 

explicacions a ningú, perquè a ningú no prometia res i res no em comprometia i si se'm presentava 

una bona ocasió per gaudir d'un altre cos, l'aprofitava.

El meu pare no va passar mai de ser un obrer. Recordo que alguna vegada la meva mare li 

havia dit que una mica més d'empenta no li vindria pas malament, però ell responia: “Aquest d'aquí 

algun dia serà algú”. I m'assenyalava amb el seu dit índex, gairebé acusador. No obstant això, la 

meva mare li tenia molt de respecte i aquestes paraules les hi vaig sentir pronunciar en comptades 

ocasions i només quan els diners no li arribaven per comprar alguna cosa, que sempre era 

necessària. Mai no va ser un capritx. Llavors, un parell de dies més tard, el meu pare els hi donava. 

D'on els treia? 

La resta del temps formaven un matrimoni ben normal. Mai no els vaig sentir discutir, mai 

una paraula més alta que una altra. I el dia que va morir la meva mare, el meu pare va aixecar els 

ulls cap al cel i vaig poder veure en la seva mirada que si hagués estat sol hauria escopit a l'univers. 

No obstant això, no va vessar ni una llàgrima. A ell mai no el vaig veure plorar. L'enterrament va ser 

luxós. El meu pare va comprar un nínxol que gairebé era més gran que la nostra casa i va pagar el 

que li van demanar pel millor taüt que hi havia, encara que al sepeli només vam assistir quatre gats.



—Se'l mereixia, aquest enterrament —em va dir quan tornàvem.

Vivíem a la falda de la muntanya de Montjüic, en una casa petita amb dues habitacions, un 

menjador amb petita aigüera, l'aixeta d'aigua que venia del dipòsit que la meva mare omplia totes 

les nits abans d'anar-se'n al llit i la cuina de carbó. Era de totxo tosc, que el meu pare havia 

emblanquinat per donar-li un aspecte més net. Des del menjador, per una porta amb un vidre que 

ocupava més de la meitat, s'accedia a un pati on hi havia la comuna que moria en un camp que hi 

havia al darrere i una carbonera que el senyor Bernat omplia de carbó, llenya i estelles un cop l'any i 

que havia de servir per alimentar el braser durant els mesos d'hivern i per encendre la cuina cada 

dia. Enmig del pati, el primer diumenge de maig, si és que no plovia, la meva mare disposava un 

gibrell que omplia amb aigua calenta. Aquest cerimonial m'alertava que s'havia acabat l'hivern i 

que, a partir de llavors i fins al primer dia d'octubre, cada dos diumenges, al matí, em banyaria. 

Això va ser així fins que vaig complir l'edat en què el cos comença a canviar i apareixen pèls. 

Llavors el meu pare va dir que aquests menesters bé podia fer-los jo, tot sol. Vaig creure que 

m'havia alliberat d'aquella tortura, però a partir d'aquell moment el meu pare es va encarregar de 

recordar-me els meus deures i no me’n vaig escapar ni una sola vegada. 

El nostre carrer no tenia nom i poc més enllà començaven les barraques fetes amb quatre 

fustes i unes canyes. Gairebé es podria dir que, en comparació, casa meva era tot un palau. En 

aquesta vida sempre hi ha algú que està pitjor que tu i un munt que estan molt millor, naturalment.

El dia de Nadal la meva mare m'obligava a rentar-me les orelles i em posava colònia.

—Cal estar presentable per rebre el nen Jesús —em deia.

També m'obligava a canviar-me de roba i em vestia amb el pantaló fosc, que em va durar 

gairebé cinc anys, fins que ja semblava més un pantaló curt d'estiu que un llarg d'hivern. Encara sort 

que sempre vaig ser prim. El Cisquet, el fill del Vicenç Barroso, que vivia dues cases més avall i a 

qui anomenàvem el Tronxo, que era bastant més ple que jo i l'hauria rebentat al segon o, a tot 

estirar, al tercer any.

La meva mare rentava la roba un cop per setmana, però tant el meu pare com jo havíem 

d'aguantar-la quinze dies, perquè no hi havia sabó per a tanta bugada.

No obstant això, era molt neta i endreçada i cada matí, abans de sortir camí de l'escola, em 

rentava la cara amb un drap mullat perquè no em quedessin restes de mocs ni pintades i em 

pentinava, encara que la clenxa dels cabells durava el temps que trigava a arribar a classe i treure'm 

la gorra. Durant uns anys el meu món s'acabava al col·legi, al final de la baixada, i només podia 

veure la ciutat de lluny, quan m'escapava amb el Tronxo, l’Andreu, el Juli i altres que de vegades 

se'ns afegien. Li deia a la meva mare que anava a prendre'm el berenar fora, recollia la llesca de pa 

sucada amb vi i amb una mica de sucre i pujàvem a una mena de mirador natural des del que 

contemplàvem els munts de cases.



—Un dia jo viuré allà baix —deia, contemplant el món que s'estenia als meus peus.

—On? —preguntava el Tronxo.

—Allà. Al centre —assenyalava jo.

—Tu ets boig. Saps el que costa viure-hi? Vint duros, pel capbaix!

—Apa! No pot ser, home! —exclamava un de nosaltres.

—Cony, t'ho juro per tots els meus morts! Allà baix hi ha cases amb aigua corrent, que no 

l’han d'anar a buscar a la font i a la nit encenen llums de gas i les mantenen enceses tota la nit —

replicava el Tronxo.

—Sí, home! —esclafíem de riure.

—Sí, senyor! Tota la nit. Que m'ho ha dit un que ho ha vist.

De manera que el dia que el meu pare em va portar per primer cop a la ciutat, em vaig passar 

tot el temps amb la boca oberta, mirant cap amunt, cap a les finestres més altes de les cases. On jo 

vivia tot eren plantes baixes.

—Què et sembla? —em va preguntar el meu pare, que em duia agafat de la mà.

—Un dia jo viuré aquí —li vaig contestar.

—On? —em va preguntar divertit.

—Allà dalt —vaig assenyalar el pis més alt de la casa més alta.

—La gent important mai no viu aquí dalt —va dir el meu pare, tot rient—. Viuen a baix, al 

principal, per no haver de pujar tantes escales.

Després, a poc a poc, a mesura que vaig anar acompanyant el meu pare en aquelles 

excursions, la ciutat va perdre la seva immensa màgia i el seu poder sobre mi i vaig deixar de mirar 

les cases amb cara d'idiota.  

Una tarda, tot just acabava de complir els deu anys, vaig decidir que el fet d’haver entrat en 

l'etapa dels dos dígits ja era edat suficient com per viure la meva autèntica primera aventura en 

solitari i amb l'Andreu ens vam escapar del col·legi, vam caminar des de la falda de la muntanya de 

Montjuïc fins gairebé la Gran Via de les Corts i ens vam penjar del darrere d'un tramvia per dirigir-

nos al centre de la ciutat, on els carrers estaven nets i empedrats, els tramvies compartien l'espai 

amb les tartanes i els carruatges elegants i podies veure gent ben vestida, botigues amb aparadors, 

confiteries que ens deixaven bocabadats, criades amb còfia i tot allò que només existia en els 

nostres somnis. Quin viatge! Fins i tot, si teníem sort, potser veuríem un automòbil, com el que 

explicava el Panxo que havia vist un cop i que anava sense cavalls que estiressin d’ell i sense rails 

com els trens o els tramvies. 

Passejant per la Gran Via, en arribar al carrer Balmes, a poques passes de nosaltres vam 



veure a home amb cara de despistat que comptava els diners que duia a la cartera. El vaig observar 

atentament. Aquell tipus suava i se'l veia nerviós. Va acabar i es va ficar la cartera a la butxaca del 

darrere del pantaló, però el seu cap devia estar en una altra banda perquè li va quedar mig sortida. 

—Guaita —li vaig dir a l’Andreu apuntant amb la barbeta.

—Li caurà —em va contestar.

—Mira que encara sóc capaç d'agafar-l’hi.

—Sí, home! —em va desafiar.

—És molt fàcil. Una petita empenta i seguim com si res no hagués passat. Ni se n’adonarà. 

Ens vam posar a caminar, ens vam dirigir cap al subjecte i quan vaig ser-hi a prop em vaig 

tombar per fer una broma a l’Andreu. Llavors vaig xocar amb aquell home alhora que li treia la 

cartera. Li vaig demanar disculpes i vaig seguir caminant com si res no hagués succeït. Havia estat 

ben senzill. 

Tot anava de meravella, fins que vaig sentir que cridava:

—Al lladre! M'han robat la cartera!

Em vaig girar i vaig veure que havia agafat l’Andreu per un braç. El molt imbècil s'havia 

quedat plantat al seu costat, mirant-lo fixament amb cara de badoc i —és clar!— s'havia adonat de 

tot, s'havia dut la mà a la butxaca del darrere, havia fet càlculs i... 

Vaig dubtar, em vaig quedar quiet uns segons i això va ser la meva perdició. D'una de les 

cases va aparèixer un porter que se’m va llençar al damunt. Vaig caure de bocaterrosa, amb aquella 

bèstia aixafant-me, em vaig veure perdut i vaig deixar que l'instint actués per mi. Allà, estès a terra, 

vaig descobrir que tenia just sota meu el forat de la claveguera. No m'ho vaig rumiar ni un instant i 

vaig deixar anar la cartera que va desaparèixer immediatament sense que el porter s'adonés de res. 

 Els crits de la gent van fer aparèixer una parella de la guàrdia civil, que em van agafar pel 

coll, em van posar dempeus i em van sacsejar com a un ninot.

—Au va! Deixa anar la cartera —em cridava un mentre agitava la mà com un ventall.

—Jo no tinc cap cartera.

—Això ja ho veurem.

Em van escorcollar dues vegades, primer un i després l'altre, a consciència, però no van 

trobar-hi res. Després van escorcollar l’Andreu i tampoc. Van estar discutint entre ells, amb el 

porter, amb l'amo de la cartera, que cridava com un boig, i és així com l’Andreu i jo vam acabar en 

una comissaria de la Gran Via.

«I la cartera? On és?», no paraven de preguntar-me. «Jo no he vist cap cartera», vaig repetir 

sense parar. «El teu amic ha cantat», m'intimidaven. Però per més bufetades que em van donar, no 

em van treure ni una paraula com no fos per negar-ho tot i jurar i perjurar que jo no sabia res de la 

cartera. 



—Jo he xocat amb aquest senyor, sense voler, però no li agafat res. Segurament l'ha perdut 

—vaig dir amb convicció. I d'aquí no em van treure.

Finalment, l'amo de la cartera va començar a dubtar de tot i va acabar creient-se que 

possiblement se li havia caigut. Se'n va anar a buscar-la i els de la comissaria van enviar encàrrec 

als nostres pares perquè vinguessin a recollir-nos. Què podien fer si no hi havia cos del delicte? 

D'aquí en vaig treure una gran lliçó.

Durant tot el temps que van trigar a arribar, que va ser una eternitat, l’Andreu i jo vam estar 

asseguts, l’un al costat de l'altre, en silenci, sense mirar-nos, encara que jo podia olorar la por 

d'aquell estúpid traïdor, mentre no tenia altre remei que donar-li la raó al meu pare, que sempre deia 

que la por es pot ensumar. Per això els animals saben qui mana. A ell els gossos, fins i tot els més 

ferotges, li tenien respecte. Aquesta era una qualitat que em tenia fascinat. Mirava un gos, aixecava 

el dit i l'animal amagava la cua i s'acostava amb les orelles ben plegades.

El primer a arribar va ser el pare de l'Andreu. Va entrar per la porta, va mirar a la seva merda 

de fill, va bellugar el cap, va aixecar la mà com si fos a matar-lo, però la va baixar i es va dirigir a 

l'agent de guàrdia, que li va deixar anar un discurset que sonava a cançó repetida mil vegades.

—Per aquesta vegada passa perquè no s'ha trobat la cartera, però val més que no li tregui 

l'ull de damunt. Comencen així i tard o d'hora acaben a la presó. Entesos?

El pare de l'Andreu es va desfer en explicacions, en disculpes i en xerrameca. Després va 

agafar el seu fill pel clatell i el va treure d'allà a empentes deixant anar un munt de renecs i aixecant 

la mà, però sense baixar-la, mentre el policia negava amb el cap, feia petar la llengua i continuava 

anotant alguna cosa. Ell sabia, igual que jo, que, com deia la meva mare, gos que borda no mossega.

Mitja hora més tard va aparèixer el meu pare i això ja van ser figues d’un altre paner. 

Recordo vivament la cara que posava quan va aparèixer a la porta de la comissaria. Ni un sol gest. 

Es va aturar just traspassar el llindar, va mirar a un costat i a l'altre, amb calma, sense bellugar el 

coll, estudiant el terreny, es va treure la gorra i se’n va anar a parlar amb el de guàrdia, que va 

repetir el mateix discurs amb idèntiques paraules. 

El meu pare va assentir lentament, amb la gorra a les mans, li va donar les gràcies amb tota 

correcció, sense cap més comentaris, va venir cap a mi, que em vaig aixecar del banc i em va clavar 

una galtada que em va asseure novament.

—Quina òstia! —vaig sentir que exclamava el policia de guàrdia—. Si tots els pares fossin 

així, altra cosa seria.

El meu pare es va posar la gorra, va fer mitja volta, es va acomiadar del policia i es va dirigir 

cap a la porta sense deixar anar ni una sola paraula. Jo em vaig aixecar mig atordit i el vaig seguir. 

La cara em cremava. La seva bufetada m'havia dolgut més que totes les que m'havien clavat al cau 

del darrere mentre m'interrogaven. Vam caminar durant cinc minuts, en silenci, ell davant i jo 



darrere. De sobte es va aturar i es va plantar davant meu.

—Saps per què t'he pegat? —em va demanar.

—Per lladre —li vaig respondre esperant, si més no, un altre parell de bufetades.

—Perquè t'han pescat, idiota! Comprens?—va exclamar.

Encara que la sorpresa va ser majúscula, vaig reaccionar immediatament.

—Ha estat culpa de l'Andreu. Si ell no s'hagués quedat mirat com un imbècil...

—Ha estat culpa teva! Primer per confiar en un merda com aquest Andreu i segon per 

embrutar-te les mans. El que vol robar de debò mai no toca els diners. Sempre cerca a algú que ho 

faci per ell. Comprens?

—Sí —vaig assentir lentament, procurant assimilar les seves paraules, que sonaven com un 

cop de fuet.

—Si vols arribar a ser algú, abans has de ser un filldeputa de debò. I això no té res a veure 

amb la teva mare. Comprens?

Ja sabia que la meva mare no era cap puta! Vaig exclamar al meu interior. Puta era la 

Sarabia, la que vivia al costat del bar. Això era el que deia el Juli, que era puta perquè la hi tocava a 

tots. Però no vaig gosar badar boca per a res. El meu pare parlava amb una energia com mai no li 

havia vist. Deixava anar sentències, en comptes de frases. 

Vam agafar el tramvia i el dia va acabar d'enfosquir-se mentre enfilàvem el pujador que 

conduïa fins a casa nostra. 

En arribar la meva mare ens esperava a la porta. Em va abraçar plorant i em va ficar dins. El 

meu pare es va quedar fora. Vaig suposar que no volia enfrontar-se a ella, que se la veia disposada a 

defensar-me amb més energia que mai. No en tenia cap dubte que la pobra havia passat un calvari. 

El sopar era a taula i es va seure al meu costat en silenci, mirant-me amb tendresa mentre jo em 

cruspia la verdura, el pa i el formatge. I quan vaig haver acabat, va treure una taronja de la butxaca 

del davantal i me la va donar amb un somriure. 

—Menja-te-la i ves a dormir abans que entri el teu pare —em va dir, fent-me un petó a la 

galta—. Mira que ens has tingut amoïnats!

L'endemà vaig tornar a escapar-me de l'escola, però no va ser per anar a casa, sinó que vaig 

arribar quan ja era fosc i la meva mare m'esperava amb una cara...

—Ja ha arribat el teu fill! —va cridar quan vaig obrir la porta.

Perquè quan no actuava segons allò que ella havia previst, esdevenia el fill del meu pare. 

D'aquí venia aquest “el teu fill”, com si ella no hi tingués res a veure, amb mi.

Sense rumiar-ho dues vegades em vaig dirigir al petit pati que hi havia darrera la casa, on el 

meu pare hi passava moltes hores llegint. Devorava els llibres que treia de la biblioteca, l'un darrere 

l'altre, sense parar. Era l'únic del barri que podia treure llibres de la biblioteca que hi havia a mitja 



hora de tramvia. Ningú no sabia com ho havia aconseguit. Em vaig plantar davant d'ell i abans que 

pogués aixecar la mirada li vaig donar la cartera que havia recuperat de la claveguera. Per això 

arribava tard, perquè havia hagut d'esperar que tanquessin les porteries per poder estirar-me al terra 

i ficar la mà al forat per agafar la causant de tota aquella disbauxa.

—Cent vint-i-tres pessetes i dos rals —vaig dir.

Va alçar els ulls del llibre, va contemplar la cartera i després em va mirar a mi, directament. 

Vaig aguantar sense parpellejar. Al cap d'una estona va tancar lentament el llibre i el va deixar a la 

seva falda. 

—Com has aconseguit conservar-la sense que ningú no la veiés?

Li vaig explicar el que feia el cas i ell no va moure un múscul de la seva cara fins que vaig 

concloure el meu relat. Llavors va allargar el braç, va prendre la cadira que tenia a la seva dreta i me 

la va oferir. La vaig acceptar i la vaig posar davant ell.

—No! —va exclamar—. Aquí —va assenyalar la seva esquerra—. I mira al front. No em 

miris a mi.

Li vaig fer cas i em vaig asseure al seu costat.

—Quan dos homes parlen mirant-se, significa que estan discutint algun afer, que hi ha temes 

pendents i que cal prendre decisions —em va dir—. Quan s'asseuen com tu i jo, són dos amics que 

volen compartir confidències. Per això no necessiten veure’s la cara. Comprens?

Ell sempre acabava les seves explicacions amb aquella pregunta que venia acompanyada 

d'un gest amb el qual abaixava el cap i alçava les celles per mirar-me directament als ulls.

—El sopar ja és a taula i si no veniu es refredarà —vam sentir que feia la veu de la meva 

mare des de la cuina.

—El meu fill i jo hem de parlar. Si el sopar es refreda ja el tornaràs a escalfar —va 

respondre el meu pare amb el mateix to que havia emprat el dia anterior, en sortir de la comissaria. 

I la meva mare ni va piular.

Aquí vaig començar a assabentar-me que ell i jo érem fillsdeputa, perquè els de dalt ens 

convertien en això. I llavors vaig començar a pensar en “nosaltres, els fillsdeputa”.


	QUINZE SEGONS
	1.- EL GRAN DIA

