Joan Francesc Dalmau
Fràgil

Joan Francesc Dalmau (Miralcamp, 1968). Els seus
inicis artístics van lligats al món de la cançó. Des de petit
mostra una clara inclinació cap a activitats artístiques. PoHVLDLFDQoyVyQGXHVIyUPXOHVTXHOLSHUPHWHQYHXUHUHÁHFtides les seves idees i vivències en una forma d’art directe i
assequible. Ràpidament s’adona que són el mitjà ideal per
satisfer la seva necessitat d’expressar-se. Com a escriptor,
el 2000 obté el premi Les Talúries amb el poemari Només
respirin. Des de llavors, bàsicament ha publicat narrativa:
Per darrere i a les fosques (2001), contes d’humor irreverent,
LGXHVQRYHOÃOHVQHJUHVNi viu ni mort (premi Mn. Romà
Comamala 2003), i La pell dels altres (premi Ramon Roca
Boncompte 2006), entre altres.

Feia molts anys que no recordava un hivern tan fred.
/·$QVHOPDOFDIqGHLDTXHDPEODPRUWGHOGLFWDGRUÀQVL
tot les temperatures s’havien fet més amables, que el fred
d’aquells temps era producte dels cadàvers amuntegats per
Franco. No era un home supersticiós, però li havia semblat
un mal presagi que li vingués al cap la frase de l’Anselm.
No s’hi veia a un pam. De tan densa com era, més que
avançar en la boira semblava que el tractor la foradés. Al
marge esquerre del camí amb prou feines distingia els pals
HOqFWULFVTXHÁDQTXHMDYHQODYLDGHOWUHQ$ODGUHWDQRPpV
podia intuir els llums d’un cotxe aparcat a l’enorme esplanada que feia de pàrquing a la concorreguda discoteca. Els
diumenges al matí era habitual veure uns quants vehicles
dispersos pels voltants. En la majoria dels casos es tractava
GHSDUHOOHVMRYHVTXHDSURÀWDYHQODLQWLPLWDWGHOFRW[HSHU
PDWDUHOVIRJRWVÀQVTXHTXHGDYHQDEDOWLWV
7HQLDODÀQFDGHSRPHUHVDWRFDUGHODJUDQHVSODQDGD
Va entrar pel primer reng. Amb prou feines havia tingut
temps d’engegar l’atomitzador, que ja va veure quelcom a
pocs metres. Quan havia fet quatre passes va distingir un
cotxe. La porta de darrere era oberta i unes cames de dona
penjaven a l’exterior. No era la primera vegada que s’hi trobava. Tornà al tractor, polsà el clàxon varies vegades i s’enretirà del pas perquè els amants poguessin sortir, però no
feien cap paper. Va plegar un terrós i l’estavellà contra el
YLGUHGHGDUUHUH©3DUHOODMDQ·KLKDSURXSHUDYXLª1LFDV
Llavors va veure que les cames de la noia estaven rígides,
HQVDQJRQDGHV(OPDOSUHVDJLV·KDYLDFRQÀUPDW
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Una tímida llum que s’acostava pel camí. Era la furgoneta de l’Anselm. Va aturar-lo mentre assenyalava instinWLYDPHQWHOSULPHUUHQJGHODÀQFD
³1RSUHJXQWLVUHV9pVDFDVDLWUXFDDODSROLFLD4XH
YLQJXLQFDSDTXt&RUUH
³7UDQTXLO4XLPHWQRHWSDVVDUjUHV-RWDPSRFQRHOV
hauria vist, amb aquesta boira.
³4XHMRQRKLKHWRSDW9pVDDYLVDUODSROLFLD(QFDUD
HPSRVDUpHQXQHPEROLF
La boira s’embrutà de taques blaves a intervals intermitents. El cotxe dels Mossos sorgí d’aquell mar blanc i aparcà
a l’entrada del camp. Mentre un parell d’homes anaven a
inspeccionar el cotxe, el sergent es disposava a interrogarlo, però no va tenir temps de fer-li cap pregunta. El crit dels
agents mostrava una alegria que no feia per la situació prevista, encara que casava perfectament amb la situació real:
©1RPpVpVXQPDQLTXt,DL[zQRpVVDQJª
Allò hauria quedat en una broma de mal gust si no
s’hagués repetit als pocs dies per la mateixa zona. Usaven
vehicles sense papers, i tan malmesos que només servien
per ferralla. Veïns del poble van acusar a una associació
d’artistes de ser-ne els autors. El Nadal passat havien fet
una exposició de body-art que indignà els veïns. A banda
G·XQDDOÃOHJRULDDODPDWDQoDGHOSRUF³TXHUHSUHVHQWDUHQ
DPEXQDQRLDQXDSHQMDQWFDSSHUDYDOO³HOVYDHVFDQGDlitzar que un dels artistes defequés en un solar amb el pretext de ser una referència al caganer. Gaya de seguida va
localitzar dos dels artífex de l’exposició.
³7HQLXIRWRJUDÀHVGHOVSUHSDUDWLXV"³GHPDQj
³(O3DXKRYDHQUHJLVWUDUHQYtGHR9ROTXHOL·QGHPDQL
XQDFzSLD"
³6tVLXVSODX4XDQODWLQJXLIHXP·KRVDEHU0·DJUDdaria parlar amb ell.
La cafeteria estava plena a vessar. Les mateixes cares
GHVHPSUH8OOVG·RÀFLQLVWHVDQHVWHVLDWVVHFUHWjULHVPDO
mirroses, empleats de banca amb el temps just i algun obrer
capritxós que residia prop de la zona de negocis. Candame
s’havia malavesat a esmorzar allí en el temps de les va-
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ques grasses. A les nou tocades aparegué en Baiges, el seu
soci.
³&RPYDDQDUDKLU"³GHPDQj&DQGDPHDOGHWHFWLX
³7LQFSRUTXHTXDQHOPDQVRYHJLOHVIRWRVHPOOHQFLHVcales avall. N’hi ha per perdre els nervis. La paia duia una
frase escrita al cul amb pintallavis: «Va per tu, August».
³1RIRWLV³VRPULJXpHOSHULRGLVWD³(WGHL[DHQHYLdència, haurem de retocar la foto.
/DPLUDGDGHVDÀDQWGHODGDPDWHQLDXQSXQWGHGLDbòlica. Potser per això resultava tan atraient. Malgrat el
FXOPDJQtÀFPDOJUDWODEHOOHVDG·DTXHOOFRVHOVVHXVXOOV
captaven tota l’atenció. Sabia que l’observaven, que podien
provar que es veia amb un altre home i, tot i així, no se
n’amagava. La crueltat d’aquella dona només era superada
per una bellesa gairebé insultant. El seu cos nu produïa un
efecte contradictori, una mena de repugnància que la feia
irresistible. Tots els sentits maldaven per menysprear-la,
però atreia per instint. El sant més desganat podia acabar
de genolls olorant-li les calces.
No voldria ser a la pell d’August. Sònia estava fent el possible per esmicolar-li l’ànima i ell escollia torturar-se amb
noves proves, setmana rere setmana. August Font era un
home de negocis. Tots els dijous viatjava a Madrid i tornava
l’endemà. S’havien casat feia prop de tres mesos. D’ençà de
la boda el detectiu la seguia tots els dijous. Aquell darrer
cop, ella va sortir de casa amb unes enormes ulleres de sol
negres, com sempre. Als pocs minuts d’entrar a l’hotel, obrí
OHVFRUWLQHVGHODFDPEUDLDSDUHJXpQXDGDYDQWGHOÀQHVtral, com sempre. Com sempre, duia un collar de cuir amb
una argolla i el rostre ocult per una màscara veneciana.
Asseguda als peus del llit, s’enfundà la llenceria peça a
peça, meticulosament, com si carregués una arma. El mateix ritual dels anteriors dijous amb minses variacions. A
les vuit, el cotxe del seu amant hauria d’aparèixer davant
l’hotel, però el Jaguar no arribava. Feia falta una raó molt
poderosa per perdre’s una cosa així. Només calia veure la
VHYDH[SUHVVLyDOHVIRWRJUDÀHVSHUDGRQDUVHTXHO·KDYLD
convertit en un addicte. S’administrava el cos de Sònia com
qui es pren una droga. El cas és que a les nou i quart Sònia
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va cansar-se d’esperar i se’n tornà a casa. Aquest cop no
YDWUHXUH·VODPjVFDUDGDYDQWGHOÀQHVWUDOSHUTXqSRJXpV
UHWUDWDUODDSODHU%DLJHVODYDVHJXLUÀQVDOSRUWDOLYD
adonar-se que hi havia llum al pis. Baixà al pàrquing i veié
el cotxe d’August. Després va saber que havia hagut d’ajornar per divendres l’habitual viatge a Madrid. Això li havia
permès de ser a casa per sopar i esperava la seva dona en
aquell àtic luxós i buit.
Quan van rebre una altra trucada avisant d’un vehicle
abandonat als afores, els Mossos van avisar directament a
la grua. Aquest cop, però, no hi havia cap maniquí. A més,
el cotxe estava en perfecte estat. Era un Jaguar blanc. El
conductor de la grua no va poder resistir-se a fer un cop
d’ull a l’interior. Va ser llavors quan descobrí que el seient
de darrere estava tacat de sang. Aquella va ser una setmana
estranya per a un poble on mai no succeïa res. Primer l’episodi absurd dels maniquís abandonats en cotxes atrotinats
i ara la troballa d’un dit escapçat en un vehicle de luxe.
El cineasta de l’associació d’artistes va comparèixer a
les dependències dels Mossos amb el DVD. El xicot va reconèixer que la bretolada dels maniquís era cosa seva i
d’un amic que treballava en una nau de desballestament de
YHKLFOHV+DYLHQFROÃORFDWFjPHUHVDOVLQGUHWVRQDEDQGR
QDYHQHOVFRW[HVSHUWDOGHÀOPDUWRWHOTXHV·HVGHYLQJXpVDO
voltant de l’esquer. Segons ell, obtingueren escenes de gran
volada artística. El cas era de tan poca importància que la
seva resolució no produí cap goig al sergent. Però podria
centrar-se en l’altre.
August Font arribà a les dependències dels Mossos en
un estat deplorable. Tenia el rostre desencaixat i mostrava
signes evidents d’embriaguesa. Deia que Sònia havia desaSDUHJXWLGXLDXQVREUHDPEIRWRJUDÀHVSXMDGHVGHWRGHOD
seva dona amb un altre. La pregunta era obligada.
³6HQ\RU)RQWG·RQKDWUHWDTXHVWHVIRWRJUDÀHV"/HVKL
YDIHUYRVWq"
³9DLJFRQWUDFWDUXQGHWHFWLX6DELDTXHP·HUDLQÀGHO
Però jo mai no vaig veure aquestes imatges. Les que va ensenyar-me Baiges no eren així. Si no, ho hauria aturat.
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A un agent novell tot allò podia semblar-li molt rar,
però Gaya tenia una llarga trajectòria i havia vist el costat
fosc de massa gent com per estranyar-se de res. Sabia que
la solitud podia empènyer les persones a conductes inconIHVVDEOHV(QXQDGHOHVIRWRJUDÀHVYDDSDUqL[HUHO-DJXDU
blanc entrant al pàrquing de l’hotel. Gaya acomiadà August
Font sense explicar-li res sobre el cotxe. Al cap d’una hora
ja coneixia la identitat del seu propietari i tenia un llistat
dels moviments bancaris. Els extractes mostraven que cada
GLMRXVHQUHWLUDYDPLOHXURVG·XQDRÀFLQDGH/OHLGD/·~OWLP
apunt corresponia a la darrera nit que Baiges l’havia pogut
retratar, la setmana prèvia a la desaparició de Sònia. L’home era un sexagenari anomenat Vicent Puig.
A Gaya va semblar-li que malgrat l’aparent violència de
les imatges, els jocs de Puig amb la dona d’August Font eren
inofensius. El mateix pensava Baiges. Allò podia tractar-se
d’una relació extrema consentida. Vicent Puig no tenia antecedents. A la seva edat i sobrat de diners, estrenar-se amb
un segrest seria cosa de bojos. Però els del laboratori havien
FRQÀUPDWTXHODIDODQJHSHUWDQ\LDDOGLWSHWLWHVTXHUUHGH
Sònia Metzger.
Quan Baiges arribà al restaurant, Candame feia vint
minuts que hi era.
³0·KHSHUPqVGHGHPDQDUWHHOSULPHU³GLJXpPHQWUH
el seu soci s’asseia.
³0LUD·WDL[z³OLYDGRQDUXQHVDPSOLDFLRQV³)L[D·W
bé en la cuixa dreta.
³0·KHÀ[DWHQWRWHVGXHVQRVyFGHSHGUD
³$TXHVWDWDUGDV·KDSUHVHQWDW$XJXVWIHWXQDIHUD'LX
que la seva dona ha desaparegut. Assegura que dijous Sònia no va pujar a l’àtic. Després de la seva visita m’he posat
a l’ordinador a estudiar les fotos. He fet algunes ampliacions i ha aparegut això: té una taca de naixement a la cui[DGUHWDeVWDQOOHXTXHSDVVDGHVDSHUFHEXGDVLQRW·KLIDQ
À[DU3RWREVHUYDUVHHQWRWHVOHVIRWRJUDÀHVH[FHSWHHQOHV
de dijous passat. L’única nit en què tampoc no va mostrarme la cara abans d’anar-se’n.
³7DQWVHYDODTXHVWDpV6zQLDKRPH(OPDWHL[FROODU
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la cabellera, els ulls... Un cos així no enganya. A més, la vas
veure tornar a casa.
³9DLJYHXUHFRPDTXHVWDGRQDHQWUDYDDOSRUWDOSHUz
no que pugés a l’àtic.
El sergent era partidari de fer les coses sense donar-hi
importància. Tenia una gran habilitat al telèfon. Parlava
amb una familiaritat molt ben aconseguida. Persones a les
quals mai no havia vist s’enduien la impressió que l’havien
FRQYLGDWDOEDWHLJGHOVHXÀOO©%RQDQLWVHQ\RU%DLJHV6yF
el sergent Roderic Gaya, dels Mossos. El truco en relació a
August Font. L’home està una mica preocupat per la seva
senyora. He pensat que em podia ser útil parlar amb vostè», silenci de Baiges, «quedem demà per esmorzar. Coneix
HOEDU&DQ6LVFRD3DUGLQ\HV")DQXQVFDOORVPDJQtÀFV$
les deu és bona hora».
La visió de Gaya sucant amb delit el plat de callos va
convertir l’estómac de Baiges en una claveguera. Pel que
feia als esmorzars, Baiges era home de croissant i cafè. De
seguida va explicar-li que el darrer dijous Puig no acudí a
la cita i que la dona no era Sònia.
Sònia Metzger no tenia antecedents. Els seus pares eren
DOHPDQ\V4XDQYDQLQVWDOÃODUVHD0DOORUFDWHQLHQPpVGH
cinquanta anys. En aquesta illa va néixer ella. De tota manera, la pista illenca es perdia aviat. El matrimoni Metzger
retornà a Alemanya quan Sònia encara no havia complert
dinou anys. El fet curiós és que ella no va acompanyar-los.
1RVHOLSRGLHQVHJXLUOHVSHWMDGHVÀQVXQDQ\PpVWDUG
quan va matricular-se a la Universitat Autònoma de Barcelona. Font assegurava que Sònia no tenia amistats. Quant
a la família, no seria possible entrar en contacte amb el
matrimoni germànic. La seva mare havia mort poc després
GHUHWRUQDUD%HUOLQ6HWDQ\VGHVSUpVODYDVHJXLU2WWR
Metzger.
A Palma, Sònia era una completa desconeguda. Només
qui havia estat la seva criada en parlava amb emoció. Es
veu que de petita era una criatura encisadora, oberta i alegre, però en arribar a la pubertat va tornar-se esquerpa.
Cridava l’atenció per la seva manera de vestir i de maqui-
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llar-se: sempre negra, amb una ratlla negra als ulls, els llavis negres, les ungles negres, el cabell negre... mitja dotzena d’arracades a cada orella i tres anells a cada dit. Gaya
intuïa que els Metzger haurien pogut alimentar un parell
de psiquiatres en exclusiva, però això no era assumpte seu.
/·RÀFLOLKDYLDHQVHQ\DWTXHHOPyQHUDSOHGHFDVHVHQTXq
regia la neurosi i no per això incomplien cap llei. A més, en
aquest cas hauria de buscar fora de l’entorn familiar.
Baiges, mentrestant, no s’havia resignat a quedar fora
del cas. S’hi sentia implicat i no li feia cap gràcia. Va posar-se a investigar pel seu compte i de seguida s’adonà que
3XLJHUDXQDOWUHVROLWDUL$O·DGUHoDTXHÀJXUDYDDOVHX
'1,KLKDYLDXQVRODU8QUqWROLOÃOXVWUDYDHOSURMHFWHLPmobiliari que s’hi construiria en breu. Baiges entrà al bar
antic de la cantonada. Un núvol de fum va arrapar-se-li a
la roba. El local era ombrívol, entrava poca llum de dia i no
devien voler que Fecsa/Endesa fes gaire negoci. El perfum
de caliquenyo es barrejava amb l’aroma de Varon Dandy i
l’olor de truita de samfaina. Allí l’informaren que els pares de Puig van morir en un accident d’avió quan era una
criatura. Després d’això s’ocupà d’ell una parenta, que ara
també descansava en pau. Només va tenir un cop de sort:
feia uns anys li havia tocat la grossa de Nadal. Des de llavors vivia de renda, però la seva vida social era inexistent,
igual que abans.
De moment, l’assumpte de la noia feia aigües per totes
bandes. Ningú no havia demanat un rescat, la qual cosa
feia poc probable que es tractés d’un segrest. No havia aparegut cap mort. D’altra banda, si el criminal era Puig, no
tenia cap sentit que abandonés el cotxe.
Davant la situació, Gaya ordenà repetir alguns passos.
La precaució del sergent va tenir premi de seguida. Ara,
HOVH[WUDFWHVGHOEDQFUHÁHFWLHQXQPRYLPHQWTXHQRÀJXrava al llistat obtingut abans. Vicent Puig havia retirat
dos-cents mil euros el mateix matí de la desaparició de Sònia. El responsable de l’entitat no s’explicava l’error en els
extractes, però semblava obeir a una falla informàtica, un
retard en el procés d’actualització de dades. Va fer passar
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Gaya al seu despatx, desfent-se en atencions per deixar claUDODVHYDjQVLDSHUFROÃODERUDU/DGDWDHQTHVWLyHOOQR
era a la feina. En absència seva, la sots-directora va quedar
DOFjUUHFGHO·RÀFLQD©/DVHQ\RUHWD5RXUHQRP·KDXULDWUXcat si no es tractava d’un assumpte important, per això vaig
DJDIDUHOWHOqIRQLSHUDL[zOLKDYLDGRQDWODFRQÀDQoDGH
poder-me telefonar a la clínica. De tota manera, els diners
eren seus i ningú no podia impedir-li que els retirés».
La sots-directora aparentava uns trenta cinc anys. Duia
el cabell tallat a la garçon, color caoba. Era preciosa de cara,
amb uns ulls negres intensos. Vestia roba folgada, segurament per dissimular un lleu sobrepès. Durant l’entrevista
va mostrar-se correcta i professional: «Me’n recordo bé,
G·DTXHOOPDWt3XLJQRpVFOLHQWGLUHFWHGHODQRVWUDRÀFLQD
sinó d’una sucursal de Viella. D’uns mesos ençà feia petites
operacions amb nosaltres, sempre en dijous».
En tota l’estona, el director havia seguit amb la boca
oberta les explicacions de la seva subordinada. Mirava el
sergent satisfet, orgullós de tenir per mà dreta aquell proGLJLG·HÀFLqQFLD
³/DIHULGDGHOGLWFLFDWULW]DEpQHQDSHUzODWHYDSXWHta encara està ressentida.
³7UDQTXLOMRVpFRPWUDFWDUOD$L[tTXHOLOOHSLO·HQWUHcuix se li passarà, creu-me.
³1RSRGUtHXFRQYLGDUPHDOJXQDQLW"9ROGULDYHXUHXV
en acció abans de palmar-la.
³'yQD·WXQDGXW[DIUHGDLFHQWUD·WHQODIHLQD$UDQR
la podem cagar.
En el pla inicial ningú no havia parlat de tallar-li el dit.
D’haver-ho fet, Sònia s’hi hauria negat. Però Salomé era
el cervell de l’operació i tenia clar que això despistaria els
Mossos. D’entrada, allò la faria veure com una víctima. Com
a mínim, guanyarien temps.
El lideratge de Salomé era inqüestionable. Tenia prou
informació per servir-se de les aparences sense incórrer
en riscos innecessaris. No volia construir pistes falses ni
elaborar cap coartada. La realitat els regalava un escenari
en què els equívocs vindrien per si sols. Ells només havien
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d’esperar en un marge mentre la policia s’entrebancava amb
les evidències. Va estudiar el pla com quan preparava una
partida. La clau era preveure els moviments de l’adversari
LDSURÀWDUVHGHOVHXGHVFRQFHUW
³$TXHVWDQLWHOVIDUHPIHUHOQXPHUHWTXHYDLJGLUWH
³DYDQoj6DORPp
³3HUTXqQRP·KRGHL[HVDPL(OMDLRQRWpSHEURWVSHU
a això.
³3DUDGHSHQVDUDPEODSROOD+RKDGHIHU3XLJ
³3XLJQRIDULDPDODXQDPRVFD8QDFRVDpVVLPXODU
que la maltracta i l’altra vexar-la de veritat. A més, Sònia
SRWVHUQRFROÃODERUDUj
³6LVyFMRGDYDQW6zQLDIDUjHOTXHOLPDQLeVPHYD
Com menys coses els avancés, menys riscos corrien. Per
això tampoc no els havia dit que l’endemà d’obligar-lo a
vexar-la, haurien de liquidar Puig. L’única manera que els
Mossos deixessin de burxar en l’afer era servir-los el culpable en safata. I no hi havia res millor que un mort, per
fer aquest paper.
/DIRWRJUDÀDGHO·H[SHGLHQWXQLYHUVLWDULGH6zQLD0HW]ger, parlava sola. La seva mirada contenia un abisme opac,
VXEUDWOODWSHUODUDWOODQHJUDGHOVXOOV/HVTXDOLÀFDFLRQV
HVWDYHQIRUoDEpSHUzQRPpVÀJXUDYHQDODSULPHUDDYDOXDció. La resta de caselles eren buides i als informes constava
que havia deixat d’assistir a les classes. El retrat d’una altra estudiant va cridar-los l’atenció per la seva semblança.
Anava maquillada com ella i tenia la mateixa mirada. El
catedràtic va comentar-los que era una imitadora de Sònia.
Aquella noia es deia Maria Graus i segons el professor no
escatimava esforços per emular-la. S’havia tenyit de negre,
s’havia fet el mateix tallat de cabell, vestia com ella, es maquillava igual... Fins i tot duia lents de contacte per tenir
els seus ulls verd maragda. Ho recordava perquè el fet va
ser molt comentat al claustre.
Malgrat aquesta evidència, Gaya buscà en els expedients
el cognom Roure. No li hauria estranyat trobar-hi la brillant sotsdirectora de la sucursal bancària. Amb tot, aquell
cognom no apareixia i això apuntava directament a Maria
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Graus. Tanta obvietat mosquejava el sergent, però no podia
LQYHVWLJDURÀFLDOPHQWODVHQ\RUHWD5RXUHQRPpVSHUXQD
intuïció.
A esquenes de Gaya, Baiges va anar-se’n a Madrid per
seguir August Font, l’estrany marit de la desapareguda. Tal
FRPVXSRVDYDO·HPSUHVDULWHQLDDÀFLRQVLPSUzSLHVGHOD
seva imatge. Durant la jornada era un estricte home de negocis, però de nit matava l’estrès en locals de dubtosa honorabilitat. Concretament, era un assidu del Nuevo Paradise.
(OUHVWDXUDQWWHQLDXQDQQH[GHGLFDWDOMRFLOÃOHJDOSXQW
G·HQFRQWUHGHSHUVRQHVVRÀVWLFDGHVjYLGHVG·HPRFLRQVIRUWHV
A més de les timbes, s’hi organitzaven gimcanes sexuals per
diversos clubs de la ciutat.
/·RÀFLQDRQ&DQGDPHH[HUFLDGHSHULRGLVWDHUDWDPEp
l’agència de detectius conduïda per Baiges. El seguiment
de Font per Madrid no els portaria cap guany. Candame decidí que hi traurien rendibilitat per l’altra banda del negoci. Trucaria a un parell de contactes que havia entrevistat
anys endarrere, quan preparava un reportatge sobre locals
barcelonins destinats a l’intercanvi de parelles. Llavors només hi havia inclòs aquells que el públic considerava de
ÀDU(O&OXE\O·2SHQ/DFRYDGHOGHVLJL/H*ODPRXU
tots quatre perfectament legals. Aquell cop havia deixat
fora del reportatge el negoci de la prostitució. Tampoc no
KDYLDDOÃOXGLWDOHVIRUPHVPpVVzUGLGHVGHFXOWHDOVH[H
pràctiques que eren realitzades lliurement, però a l’empara
de la nit i de l’anonimat que procuren les grans ciutats. Volia mostrar una part d’aquest món que no ferís la sensibilitat dels lectors. Tanmateix, l’intercanvi de parelles fregava
HOOtPLW9DWHQLUHOWUHEDOOHQXQFDODL[ÀQVTXHYHLpD79
un Entre línies dedicat a aquell tema.
Gaya era gat vell i s’imaginava que Baiges investigaria
pel seu compte. Un altre l’hauria aturat, però ell preferia
deixar-lo fer. Anaven escassos d’efectius i tenir un professional treballant de franc per Madrid no els faria cap mal.
Per sorpresa de Baiges, el sergent va trucar-lo interessantse pel que havia esbrinat. Baiges suggerí de reunir-se amb
Candame.
/DUHXQLyYDDOODUJDUVHÀQVODPDWLQDGD*D\DWHPLD
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que allò fos obra d’un pertorbat. El fet que no hi hagués un
mòbil clar donava ales a aquesta hipòtesi. El matrimoni
Metzger havia perdut la seva fortuna abans de morir, Sònia va quedar en una situació folgada, però lluny de l’estatus que havia gaudit la família. Font, malgrat gaudir d’un
elevat nivell de renda, vivia al dia, els diners li cremaven
HOVGLWV/ODYRUVTXLHVSHUDYHQTXHSDJXpVHOUHVFDW"3HUVL
això no fos prou desconcertant, a Puig li sortien els bitllets
SHUOHVRUHOOHV3HUTXqKDXULDG·HPEROLFDUVHHQXQVHJUHVW"
No tenia sentit. Si el causant de tot allò era un boig, seria
difícil seguir-li els moviments perquè podia actuar sense
cap lògica. Però per l’altre costat, un boig actuaria de maQHUDPpVLPSXOVLYDLDL[zQRTXDGUDYDDPEODSODQLÀFDFLy
que s’intuïa darrere del cas. A més, Gaya tenia el pressentiment que no trigaria gaire a aparèixer un cadàver, possiblement el de Sònia Metzger.
Candame va comentar-los que el collar de cuir que SòQLDGXLDDWRWHVOHVIRWRJUDÀHVV·DQRPHQDYDFROODUG·2©eV
un símbol de submissió molt conegut en el BDSM. Aquest
acrònim engloba totes les pràctiques sexuals SSC, un altre
acrònim anglosaxó, abreviatura de Safe, Sane and ConsenVXDOeVDGLUVHJXUDVVHQ\DWLFRQVHQVXDWª Aquí el periodista no va poder reprimir un somriure irònic: «Vaig mostrar
les fotos de la parella a un assidu del cuir i el làtex. L’home
és del parer que Puig i Sònia no jugaven fort».
Per la seva banda, Baiges va posar-los al corrent de les
aventures madrilenyes de Font: «Li van tots els vicis: el
joc, la droga i el sexe extrem, però no per fer-hi negoci sinó
tot al contrari. Diguem que en aquests plaers rebenta bona
part dels guanys de la seva empresa, encara que té prou
autocontrol per dedicar-s’hi només els dijous. Això sí, intensament. Corre el rumor que va conèixer Sònia en una partida de cartes. Aquella nit tenia la sort de cara i va guanyar
una morterada a una tal Salomé. Pel que es veu, aquesta
dama negra el va acabar pagant en espècies. El premi va
ser Sònia. Li cedia tres mesos per fer-ne el que volgués, com
TXLGHL[DODPRWR(QÀURWOORDPRHVFODYDª.
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Al principi Font ho va negar, però al cap d’un parell
d’hores contemplant la impassibilitat de Gaya, l’empresari
acabà admetent-ho.
³6DORPpDTXHOODSXWDpVXQDKDELWXDOGHOHVSDUWLGHV
La coneix tothom, és tot un personatge. Sempre juga amb
Sònia asseguda a la falda, li fot mà mentre mira les cartes.
Li aixeca la brusa i la deixa amb els pits enlaire mentre
agafa els diners... o li mana que s’ajupi a recollir les burilles del terra i li alça el vestit per mostrar-nos l’entrecuix...
Fa amb ella el que vol i els parroquians es tornen bojos.
No li haurien de permetre, però li permeten perquè és un
GHOVDOÃOLFLHQWVGHOORFDO(QUHDOLWDWQLQJ~QRYROTXHGHL[L
de fer-ho, encara que resulti impossible concentrar-se amb
aquell espectacle davant dels morros...
³,ODYDJXDQ\DU"³GHPDQjHOVHUJHQW
³&UHFTXHYDFRQÀDUVH-RQRHPSRGLDSHUPHWUHGH
perdre més diners i vaig aconseguir no desviar la vista
de les cartes, encara que el cony de Sònia escampés el seu
perfum per tota la sala... Vaig apostar molt fort. No vaig
HQWHQGUHODWUDQTXLOÃOLWDWDPETXqSHUGLD6DORPpÀQVTXH
va treure aquell document. Era un contracte pel qual em
donava Sònia en propietat durant tres mesos. Va oferir-me
això o els diners, i vaig escollir Sònia. No era la primera vegada que ho feien. Estic segur que mai no ha pagat un deute
amb efectiu.
³,ODERGD"
³1RVpHPYDVHPEODUXQDPDQHUDGHIRWUH6DORPp(O
tracte era que durant tres mesos tenia dret a fer amb Sònia tot el que volgués. Vaig decidir casar-m’hi per humiliar
6DORPpVLpVTXHXQDFRVDDL[tpVSRVVLEOH(QÀOLKHGLW
tot el que sé.
³$XYDQRHPSUHQJXLSHULPEqFLO³V·HPSUHQ\j*D
\D³$TXqHVGHXWDQWDSUHRFXSDFLySHU6zQLD"5HDOPHQW
KDGHVDSDUHJXW"
³7DQUDUOLVHPEODTXHHPSUHRFXSL"&UHXTXH
³1RHPIDFLSHUGUHPpVWHPSV)RQW³YDWDOODUORHO
VHUJHQW³HVFXSLHOTXHP·HVWjDPDJDQWRO·DFXVDUpG·DVVDVsinat.
³'pXPHXpVPRUWD"
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Gaya no va respondre. Només es va aixecar de la cadira mentre li suggeria que truqués a un advocat, perquè a
SDUWLUG·DTXHOOPRPHQWO·LQWHUURJDWRULSDVVDYDDVHURÀFLDO
La jugada va fer efecte i a Font li van venir de sobte moltes
ganes de parlar.
³(VWjEp$TXHVWDGyQDpVUHFDUDJRODGD(OFRQWUDFWH
tenia una part de joc, una clàusula. Jo era el seu amo i la
podia tancar dins a casa mentre no me n’anés. Però si jo
passava una nit fora li havia de donar permís per entrar i
VRUWLUTXDQYROJXpV³9DIHUXQDSDXVD³/LVHPEODUjGH
bojos... Si hagués estat allí... però aquestes coses, en fred...
1RHPFUHXUj
³,QWHQWLKR
³0HUGD6L6zQLDVHQ·DQDYDDOOOLWDPEDOJ~DOWUHHO
deute de Salomé quedava saldat. A més jo hauria de pagar-li una indemnització per cada vegada que em fes el salt.
I per cada persona diferent amb qui s’allités, l’impost es
doblava. Però vaig fer una bona jugada, vaig acordar amb
6zQLDTXHFREUpV$L[tHOODPDWHL[DHPÀQDQoDYDODWD[D
³,YDIHUODVHJXLUSHUGHPRVWUDUTXHQRVHQ·KDYLDDQDW
DOOOLWDPEPpVG·XQ³LQFUqGXO
³6LQRHPFUHXDQHPDFDVDLOLPRVWUDUpHOFRQWUDFWH
Ho podrà llegir vostè mateix.
³4XLHOYDSDULU³H[FODPjHOVHUJHQW³$TXHVWDKLVtòria és tan increïble que estic a punt de creure’l. Però... i
6zQLD2QFROORQVpV"
Seguint el pla de Salomé, Raül llogà un cotxe, un model corrent. Passada la mitjanit, van sortir de la torreta on
s’amagaven i anaren amb Puig a una bòbila abandonada.
Era millor liquidar-lo allà on volien que fos trobat. Això li
estalviaria de moure el cadàver, cosa sempre arriscada i
desagradable. La mort de Puig va ser ràpida, un tret a la
templa quan menys s’ho esperava. Després li va posar el revòlver a la mà, assegurant-se que hi deixés les empremtes.
S’havien fet amb la bossa d’escombraries d’una perruqueria. La va vesar vora el cos. Salomé pensava que malgrat
els guants i totes les precaucions, era impossible no deixar
DOJXQUDVWUHSURSGHOPRUW2VLJXLTXHHOPLOORUTXHSRGLHQ
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fer era contaminar l’indret. Hi trobarien més cabells dels
que esperaven. Tot seguit, Raül va posar a l’americana de
3XLJOHVIRWRJUDÀHVHQTXqVH·OYHLDYH[DQWD6zQLD9DQWH
nir molta cura que res en les imatges fes sospitar que l’estaven obligant a fer-ho. Puig era incapaç de la brutalitat
TXHOLH[LJLHQLDOÀQDO5DOOLYDSUHQGUHHOFLJDUGHOVGLWV
per ocupar-se de marcar les natges de Sònia. Segons el pla,
trobarien el cadàver al cap de tres dies, data en que estava
prevista una passejada per veure el pantà i una alzina centenària pròxima a l’indret.
Sònia va aparèixer de matinada als afores de Lleida,
prop del polígon industrial del camí dels Frares. Anava esparracada, caminant pel mig de la carretera. Tenia els llavis ensangonats i els braços plens de blaus. Quan la van
recollir estava totalment desorientada i no aconseguiren
fer-li dir ni un mot. Gaya va parlar amb els metges tan bon
punt acabaren d’examinar-la. L’havien drogat, l’havien bufetejat, tenia mossegades pertot, cremades de cigarret a les
natges... estava demacrada. Un cop Gaya va poder vèncer
la repulsió que aquella salvatjada li produïa, s’adonà d’un
GHWDOOVLJQLÀFDWLXHQPLJGHWDQWDEUXWDOLWDWDOJ~V·KDYLD
pres la molèstia de curar-li el dit. Qui ho va fer en sabia.
Havia de ser un metge o un infermer.
La condició de masoquista declarada de Sònia Metzger
complicava les coses. A més, no parlava. En vista d’això, Gaya optà per no insistir. Tenia la impressió que algú tractava de marcar-los el full de ruta, que els servien les evidències en safata. Primer els deixaven mig dit a l’interior d’un
cotxe que ho era tot menys discret i ara els lliuraven Sònia
davant dels nassos. No sabia per què, però trobava que la
VRWVGLUHFWRUDQRHUDGHÀDU3RWVHUHUDXQDFWHUHÁH[SHO
fet d’haver-la conegut en un banc, lloc on, instintivament,
un es posa la mà a la cartera. El cas era que aquell extracte
erroni l’havia deixat amb la mosca darrere l’orella. Per fortuna, Baiges va ocupar-se de furgar en els afers que ell no
SRGLDLQYHVWLJDURÀFLDOPHQW
Les perquisicions del detectiu van ser molts útils. Maria
Graus, aquella universitària fascinada per Sònia Metzger,
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ja era una dona de vint-i-set anys que no se li assemblava
en res. A més, Baiges opinava que no tenia gens d’interès
pels diners, aspecte que a dir del sergent era determinant
per esborrar-la de la llista. En canvi, la senyoreta Roure, de
nom complet Núria Roure Sanz, era un cau de sorpreses. Va
començar al banc en una sucursal de Viella. Després havia
HVWDWGLUHFWRUDG·XQDRÀFLQDGH7UHPS2ÀFLDOPHQWHOODPDteixa havia demanat el canvi de categoria i el seu trasllat a
Lleida, però el cert era que l’havien degradat perquè se li
atribuïen irregularitats. Si no hagués tingut un superior
agafat de la bragueta, no n’hauria sortit tan ben parada.
Però allò que obrí els ulls a Gaya fou assabentar-se que tenia un cosí per part de mare que havia estudiat amb Sònia
Metzger. El seu nom era Raül Sanz Comes i exercia de veterinari. Un veterinari també devia tenir alguna idea de com
curar un dit escapçat... A partir d’aquí només va haver de
fer quatre senzilles comprovacions per obtenir la resposta a
uns afers aparentment trivials que l’ajudaren a lligar caps.
Aquestes eren les dades: Fora del banc, la sotsdirectora es
veia molt més atractiva. La roba ampla no era per dissiPXODUVREUHSqVVLQySHUDPDJDUODVHYDHVSOqQGLGDÀJXUD
Tenia lliures els dijous a la tarda. L’AVE permetia d’anar
a Madrid a migdia i ser a Lleida l’endemà de bon matí. A
més, Roure havia estat de vacances feia uns tres mesos, pels
volts de quan Font havia adquirit Sònia en aquella partiGDGHSzTXHU(OPDULWKDYLDFRQÀUPDWTXH6zQLDL6DORPp
tenien la mateixa alçada i un tipus semblant. Gaya estava
segur que amb unes lents de contacte, una bona perruca i
el rostre ocult per una màscara, qualsevol les podia confondre. Salomé era Núria Roure. Però el cas seguia sense tenir sentit. Potser només era el joc macabre de quatre ments
malaltes.
El cadàver de Puig va ser trobat un dia abans del que
Salomé havia predit. Un dels organitzadors de la passejada convocada per a l’endemà, havia anat a fer el recorregut
tot sol per preparar-la. El fet que qui trobés el cos fos un
home prudent, impedí que la notícia circulés. El jove tingué
l’encert de denunciar-ho directament als Mossos i Gaya li
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pregà de mantenir en secret la troballa. Altre cop li estaven
posant les evidències davant del nas i, aquesta vegada, el
sergent no els seguiria el joc. Van retirar el cadàver amb
molta discreció i l’endemà va dur-se a terme la caminada
prevista. A mida que passaven els dies sense que aparegués
el cos de Puig, el nerviosisme dels cosins augmentava. El
pla de Núria Roure, àlies Salomé, es basava en el fet que
culpessin un mort i deixessin de burxar en l’afer. Si topaven
amb el cadàver, deduirien que l’agressor de Sònia havia
acabat suïcidant-se i que el mòbil havia estat sexual. Però
si no trobaven Puig es veurien obligats a seguir investigant
i la cosa es tornava perillosa. De tota manera, Núria Roure
PDQWHQLDODFDOPDFRQÀDGDHQHOIHWTXHQRVHULHQFDSDoRV
de relacionar-la amb el crim. Com a mínim, estava convençuda que no trobarien cap mòbil que expliqués l’assassinat de Puig. Sense això, potser esperarien a acusar-la. I si
esperaven, tal vegada trobarien el cadàver i s’oblidarien
d’ella.
Roure tenia raó. El cas s’havia convertit en un mal de
cap per al sergent. D’una banda no s’empassava el suïcidi
de Puig. La presència de tants cabells vora el cadàver l’amoïnava: allò, era el ritual obscè d’un pervertit o una treta de
O·DVVDVVtSHUFRQWDPLQDUO·HVFHQDULGHOFULP"*D\DV·LQFOLnava per la segona opció. Però d’altra banda, Puig no tenia
família i havia donat la seva herència a Aldeas de acogida,
XQD21*FDWDODQDTXHHVGHGLFDYDDO·DFROOLGDGHQHQVDEDQGRQDWV/ODYRUVTXLQSRGLDVHUHOPzELO"4XLSRGLDWUHXUH
DOJXQSURÀWGHODVHYDPRUW"
Gaya no tenia pressa per detenir-los. Necessitava temps
per treure l’entrellat d’aquell absurd. A més, si Núria Roure i son cosí hi estaven implicats, això que el cadàver no
aparegués els havia de preocupar. Tard o d’hora, el neguit
els faria cometre una errada. Quan trobés un mòbil convinFHQWFRPHQoDULDDDVVHWMDUORVÀQVTXHWUDJXHVVLQHOFDS
Tenia tot l’entorn de la bòbila vigilat, només es tractava
d’esperar. Però Núria Roure tenia sang freda i aguantaria
setmanes sense fer cap pas en fals.
Sònia Meztger podia ser la clau per desxifrar l’enigma,
però no havia pronunciat ni un mot. Gaya consultà un psi-
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quiatre que Candame li havia recomanat. Abans que entrés
a examinar-la, va posar-lo al dia de tot menys de la mort de
Puig. Tampoc no va dir-li que la dona de les últimes fotos
no era Sònia.
³(OTXHPRVWUHQOHVIRWRJUDÀHVSRWLQFORXUH·VGLQVG·XQ
%'60WRX³GLJXpHOGRFWRU³$SDUHQWPHQWSRWVHPEODU
XQDUHODFLyVDGRPDVRTXLVWDSHUzQRPpVHVFHQLÀTXHQOD
fantasia. No hi ha dubte que l’home està còmode en aquest
FRQWH[WSHUzGXEWRTXHSHUDHOODIRVVXÀFLHQW(QHOFDVGH
Sònia crec que hem de parlar d’un masoquisme patològic.
Devia seguir el joc de Puig per obediència a Salomé, per
complaure-la a ella, no perquè trobés gaire plaer en el simulacre. El sexe extrem consensuat fa més de deu anys que
ha deixa’t de considerar-se malaltís. L’estètica BDSM s’ha
socialitzat. Només cal veure que els dissenyadors de moda
han incorporat els seus símbols. Piercings, tatuatges i coOODUVKDQSHUGXWODVHYDVLJQLÀFDFLyRULJLQDO6LHVOLPLWpV
a rendir culte al cuir, no consideraria Sònia una malalta,
però està clar que pateix un trastorn. No parla. Tot li és indiferent. Moriria de gana com un gos si ningú no la mantingués. De vegades els comportaments masoquistes són una
manera de retornar a la infantesa. Posen el seu destí en
mans d’un altre, alliberant-se de qualsevol responsabilitat
a l’hora d’acarar la pròpia vida. No tinc dades per assegurar-ho, però el fet que no seguís la família quan van tornar
a Alemanya em fa pensar en una infància desgraciada.
³&UHXTXHHVWjLPSOLFDGDHQODGHVDSDULFLyGH3XLJ"2
HOODYDVHUXQDDOWUDYtFWLPD"
³6LGDUUHUHKLKDODWDO6DORPpVHJXUTXH6zQLDQ·pV
còmplice. Però ni per malícia ni per interès, simplement per
obediència. La relació que té amb ella és la d’un gos amb el
seu amo: obediència cega a canvi d’afecte. Parlem d’un afecte animal, que ha de manifestar-se d’una manera primària,
sense paraules, amb el tacte, la mirada, el sexe...
³+LKDXQDFRVDTXHQRHPTXDGUD³LQWHUYLQJXpHOVHUJHQW³/DPHQDGHSHUVRQDTXHGHÀQHL[pVDOJ~TXHUHQXQcia a comunicar-se. Si fos així, a més de no parlar tampoc
no s’hauria pintat aquella frase al cul amb pintallavis. La
UHFRUGD"©9DSHUWX$XJXVWª
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³7pUDy0·KLMXJRHOTXHYXOJXLTXHDTXHOODGRQDQR
és Sònia.
³(QFHUWD³GLJXp*D\DVDWLVIHW³VDEHPTXHQRKRpV
Ara cal que Sònia parli.
³+RVHQWRSHUzDL[zSRUWDULDPROWWHPSV(VWHPGDvant d’un conjunt de trastorns.
³8QFRQMXQW"
³6t(PUHIHUHL[RSHUH[HPSOHDODVHYDKLSHUVH[XDOLWDW
6DSVLYDSDWLUDOJXQDOHVLyDQJLRHQFHIjOÃOLFDRVLOLYDQIHU
DOJXQDLQWHUYHQFLyDOFHUYHOO"eVUDUSHUzGHYHJDGHVDL[z
pot tenir l’origen en un dany en la zona límbica de l’encèfal.
Una altra possibilitat és que darrere d’aquesta hiperactivitat sexual hi ha el desig intens d’omplir un buit afectiu,
un buit que no poden omplir de cap manera.
Les explicacions del psiquiatre van ser de poca utilitat
per resoldre el cas. Però aquella nit, Raül Sanz no va poder suportar la pressió. El van detenir a cent metres de la
bòbila, quan aviava un parell de gossos. Pensava que els
animals senyalarien d’una manera o altra l’existència del
cadàver. Havia actuat a esquenes de sa cosina i d’entrada va negar qualsevol relació amb l’assassinat de Puig. No
diria res sense la presència d’un advocat. De fet, tampoc
no els hauria pogut aclarir tot. Núria li havia promès que
YLXULHQFRPUHLVSHUzQROLKDYLDGLWFRPWUDXULHQEHQHÀFL
del crim.
Estava segur que Núria tenia pensada una sortida per
a aquella situació. I ho encertava en part: Havia previst
una escapatòria, però només per a ella. Núria Roure admeté
de bell començament que duia una doble vida i que al món
de la nit se la coneixia com a Salomé. Va reconèixer que
cedia la seva amant per pagar deutes de joc i digué que les
clàusules del contracte de cessió eren per protegir Sònia de
si mateixa. No va negar que l’havia suplantada el darrer
dijous, però deia que ho havia fet per salvaguardar-la de
5DO$FXVj5DOG·KDYHUODDJUHGLWLPRVWUjIRWRJUDÀHVRQ
se’l veia obligant Puig a mossegar-la. Remarcà que ella no
WUHLDFDSSURÀWGHODPRUWGH3XLJLTXH5DOOLKDYLDDQXQciat que el mataria.
Gaya sabia que ella hi estava al darrere, però no tenia
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evidències: ni testimonis ni proves físiques. A l’hora que el
forense havia determinat com la de la mort de Puig, Núria
HUDDXQSXEGH/OHLGD0pVGHYLQWSHUVRQHVSRGLHQFRQÀUmar-ho. El talòs de son cosí la va acusar de tot en assabentar-se que l’havia traït, però amb els intents per excloure’s
del delicte va incórrer en nombroses contradiccions. Amb
els nervis, resultà incapaç d’aportar una sola dada que demostrés la participació de sa cosina en l’assassinat.
Raül Sanz fou formalment detingut per l’assassinat
de Vicent Puig i l’agressió a Sònia Metzger. L’endemà que
Candame publiqués un reportatge sobre l’afer, assegurant
que el cas es donava per resolt, Núria Roure es trobava a
l’aeroport d’Alguaire. Ja anava a embarcar quan Sònia aparegué davant seu. Li barrava el pas amb actitud submisa,
com un cadell refregant el cap als genolls del seu amo. Núria
HQGHYLQjGHVHJXLGDHOTXHDOOzVLJQLÀFDYD9DDSDUWDUOD
en un intent desesperat per fugir. Però Baiges esperava uns
metres enllà.
Sònia no hauria fet cap gest contra la seva mestressa.
Res del que li deien semblava commoure-la, ni la pallissa
que havia rebut per ordre seva ni l’assassinat de Puig. Només reaccionà en saber que Núria planejava fugir a l’estranger. Allò va trasbalsar-la. De sobte agafà dos folis de
damunt la taula i, per sorpresa de tots, començà a signar el
full de damunt i el de sota alternativament. Estava desesSHUDGD%DLJHVYDIHUXQDWUXFDGDD9LHOODLFRQÀUPDTXHXQ
parell de clients de la sucursal havien acusat Núria Roure
d’haver-los fet signar documents sense adonar-se’n. Llavors
hi van caure: el diner virtual. Les grans fortunes acaben
sent un apunt en un compte bancari, res més. Ni ocupen lloc
ni són visibles. Puig no tenia ningú, ni amics ni família. Amb
una signatura seva, Núria podia fer ballar els seus diners
tocant un parell de tecles de l’ordinador. La seva herència
HUDHVSHFWDFXODUÀQVLWRWVLHQGHVYLDYDXQERQSHVVLF
Sònia no faltava a cap visita. Quan Baiges la veia amb
la mà al vidre del locutori, implorant Núria amb la mirada
que hi acostés la seva, se li regirava l’ànima. Núria, en el
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seu paper de Salomé, la tractava amb desdeny i aconseguia
que la culpa li foradés el cor. Veient-les una davant de l’altra, era difícil saber qui era presonera i qui estava de visita.
4XDQ1~ULDVH·QWRUQDYDDODFHOÃOD6zQLDFROSHMDYDHOYLGUH
com si exigís que la tanquessin amb ella. Mentre els funcionaris tractaven d’endur-se Sònia, retornà al locutori i va
fer un gest a Baiges perquè s’acostés al vidre. El detectiu
va atansar-s’hi de mala gana. «Si em treus d’aquí te la regalo, nen.» Ho havia dit només perquè Sònia la sentís, per
mofar-se d’ella.
Aquell vespre, mentre sopaven convidats per Gaya en
un bon restaurant, Baiges comentà l’anècdota. Mir, el psiquiatre, l’advertí mig en broma que mesurés la seva devoció
SHU6zQLD©eVIUjJLOFRPHOFULVWDOOªYDGLUOL©HVWUHQFD
fàcilment i amb la mateixa facilitat t’hi pots tallar».
Quan van portar el compte, Gaya tragué la targeta de
crèdit. Però, de sobte, tornà a guardar-la. La seva aprensió
pels bancs havia augmentat molt en els darrers dies. A última hora pagà en efectiu.
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