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5El meu cadàver i jo

1-39

Vaig disparar tot just quan emprenia el vol i en mirar 
més enllà dels esbarzers, on suposadament havia caigut 
l’ocell en qüestió, vaig descobrir l’home mort.

Era un caçador, o, més ben dit, havia estat un caçador 
instants abans que jo decidís abatre d’un tret el faisà que 
emprenia el vol.

El meu primer faisà!
El meu primer tret!
El meu primer…
Cadàver!
“Pum!!!”, així de senzill i de fugaç fou l’adveniment de 

la meva sorprenent aventura, aquell dia!
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2

“I si jo no hagués mirat darrere dels esbarzers, què? I si 
l’ara difunt hagués disparat abans que no pas jo el moixó 
que s’enlairava entre nosaltres, qui de tots dos seria ara el 
difunt? I si…?”

Quan em vaig adonar que m’era del tot impossible 
aconseguir de fer anar el temps enrere, ressuscitar aquell 
mort i tornar a desar els perdigons en el ventre del cartutx 
petat, em vaig començar a fer totes aquelles preguntes; 
ell, el meu cadàver, mentrestant, romania immòbil de 
bocaterrosa, amb el cap de costat i amb els ulls, de color 
blanc, fixos en el més enllà.

“I si me’n vaig? I si desapareixo? I si toco el dos com 
si mai no hi hagués estat, jo, aquí?! Com si mai no hi ha-
gués disparat, jo, aquí?! Com si mai no hi hagués hagut 
cap mort, aquí?! Com si…?”

De sobte, una claríssima evidència que fins llavors 
m’havia passat per alt em va encendre un llumet, i amb 
ell, un minúscul rajolí d’esperança va mirar, amb tot el 
seu cabal, d’ofegar el meu desesper:
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“No hi ha sang!!! No hi ha sang, enlloc!!! I si…? I si 
és viu, encara?! Catalèptic?! Epilèptic?! O malferit, no-
més?! De fet, ni tan sols he tingut el valor de tocar-lo per 
comprovar si encara respira, si encara el seu alè és calent, 
si encara… I si…? I si la sang que no veig s’escampa per 
sota del seu cos? Llàstima! Però, i si malgrat que no veig la 
sang que hi pot haver a sota del seu cos, encara és viu?!”

I, llavors, tot just llavors, enmig d’aquell silenci i 
d’aquella incertesa, darrere meu, algú:

—Dispensi; que em pot dir on sóc?
I de l’ensurt se’m va disparar l’arma! 
I de l’ensurt vaig estar a punt de cridar! 
De córrer!
De volar!!!
De…
Ves per on, si abans d’aquell ensurt hi havia hagut al-

guna mínima esperança de no haver encertat aquell ca-
çador amb el meu primer tret, amb aquest segon no hi 
podia haver cap mena de dubte.

“Pum!!!”, per segona vegada.
I ara, sí: al bell mig de l’espinada que l’acabava d’en-

certar!
Algú, inesperadament, m’acabava d’esguerrar amb aquell 

ensurt la meva vana il·lusió de creure que res, per culpa 
d’algun tret meu, no iniciava l’ineludible procés de des-
composició al darrere d’aquells esbarzers.
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En aquell primer moment no em vaig adonar de la 
seva curiosíssima aparença ni menys encara d’aquell pot 
de vidre que sostenia a les mans; en aquell moment, jo, 
sorprès i desesperat com un aviador que ha fet pana en-
mig del desert, només veia una mena de Petit Príncep, 
força xarruc en aquest cas, que no s’estava de demanar:

—Dispensi, que em pot dir on sóc?
—Què? —vaig respondre completament bocabadat.
—Que on sóc? Si no és indiscreció —replicà ell.
—Als… als… —vaig quequejar com una lloca amb el 

canó del meu fusell entre tots dos— als Motllats!
L’home, un ancià escanyolit, d’ulls foscos i pell lletosa, 

assentí mentre donava un cop d’ull al seu voltant com si 
tot just, en haver paït les meves paraules, l’indret on érem 
se li fes present.

—Motllats ve de moll, veritat? —em digué.
Vaig moure les espatlles.
—I és molt lluny, els Motllats?
—Molt… lluny? Molt lluny d’on?

3
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—Del veler!
—Ah…! Del veler? —vaig dir, mirant-lo atentament 

per primer cop de dalt a baix.
—Sí; del meu veler!
I aleshores fou quan em vaig adonar que aquell ho-

menet, perdut en un bosc on jo acabava d’encertar un 
caçador en comptes d’un faisà, un bosc a més de cent 
quilòmetres de distància des d’on s’escolten petar les ones 
del mar i força lluny del riu o de l’embassament més pro-
per on fondeja la més petita de les embarcacions, no so-
lament em demanava pel seu veler, sinó que, a sobre, el 
iaio anava vestit de bus!

Increïble, però cert!
De bus!!!
Sense escafandre, ni aletes, ni bombones; però vestit 

amb un ajustadíssim mallot de submarinista, anava!
—Vaja… —vaig aconseguir dir tot mirant de no 

moure’m gens per no deixar-li veure el finat que hi havia 
al meu darrere—, així que teniu un veler, eh?

—Sí, però em va tocar en una rifa; no es pensi, vostè. 
La meva dona —continuà mentre em mostrava el potet 
de vidre — i jo som pobres.

D’entrada, i això em va esperonar, semblava que aquell 
nouvingut no se n’havia adonat, del cadàver; jo, per si de 
cas, ni un pèl, no em movia.

—La vostra dona? —vaig gosar de dir, tot assenyalant 
amb el canó de l’escopeta el potet de vidre ple d’aigua.

—Sí! Aquest és el seu suc —em digué alçant el pot—; 
la mòmia és al bot salvavides, encara.

Somiava, jo? Allò era real? O què coi m’estava passant, 
a mi?
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—La mòmia?
—Sí; els pirates ens van abordar, sap? Li van robar el 

suc! A mi no, perquè em va ser impossible convertir-me 
en mòmia; i encara rai, perquè els he seguit i he acon-
seguit recuperar el suc abans no el barregessin amb els 
altres. Llàstima que, a última hora, m’han descobert, 
però li he fumut garrotada a un dels pirates i aquí em 
té, amb el suc de la meva dona a les mans però sense el 
meu veler!

De debò que no sabia què fer! No sabia si córrer, si 
cridar, si fotre’m un tret o si fotre-li a ell! Al·lucinava, sí, 
segur! Allò era un somni! Allò era increïble! Allò no podia 
ser real de cap de les maneres! Al meu davant hi havia un 
vell vestit de bus i al meu darrere un caçador que es po-
dria! Què hi podia fer, jo, quiet com un estaquirot, enmig 
de tots dos? Despertar? Sí, és clar! Despertar! Però com?

—I doncs? Ho sap o no ho sap?
—Què? —vaig respondre tot caient dels núvols.
—Si sap on és el meu veler?
Impossible! Impossible despertar!!! De debò que no hi 

havia manera de sortir-me’n, d’aquell malson. L’únic que 
em va passar pel cap, ves si no és curiós, va ser un altre 
cop l’aviador aquell del llibre d’Antoine de Saint-Exupé-
ry, el qual, per tal de fer realitat el be que el Petit Príncep 
insistia a demanar-li, va haver de dibuixar una capseta 
amb foradets i assegurar que l’animaló era allí dins.

—Allí! —vaig cridar.
—On? —féu ell amb un garbuix de sorpresa i alegria. 
I com que jo no tenia ni paper ni llapis al meu abast per 

poder dibuixar el seu veler i mirar de saber si així l’acon-
tentava, no vaig tenir altra opció que fer ús de l’escopeta:
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—Allí! —assenyalava, jo, ben lluny d’on érem, amb el 
nas llarg de la meva arma—. Allí, al darrere d’aquell petit 
turó, cregui’m, hi ha velers per donar i vendre!

—Ah, sí?
La meva resposta, tímida, va ser moure el cap amunt 

i avall.
—I segur que hi serà el meu?
—Segur! Allí hi són tots, cregui’m!
Va dubtar uns breus instants, però, finalment i per 

sort meva, va veure, més enllà d’aquell petit turó, el seu 
anheladíssim veler; aquell mateix que, vés a saber per 
què i com s’ho havia fet venir al cap, li havia tocat en 
una rifa.
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4

No havia estat pas cap mena d’al·lucinació meva, tot 
allò; segur! Res no m’ho havia pogut imaginar, jo; i tant 
que no! Per molt que als Motllats hi pugui passar de tot 
i qualsevol misteri pugui tenir cabuda en aquest altiplà 
esquitxat de boscanys i cingles, enigmàtic per naturalesa, 
farcit de llegendes, curull de nombroses desaparicions 
de transeünts, sovint titllades de màgiques per no haver 
deixat cap mena de rastre per seguir, als Motllats tam-
bé hi passa, malgrat tota aquesta superstició i pólvora 
periodística que fa possible, o més aviat creïble, el fet 
sobrenatural, un camí, estret i costerut, que comunica 
directament amb un sanatori psiquiàtric d’estil moder-
nista, més imponent i nigromant que la mateixa gola del 
llop. Així doncs, i estirant més el braç que la màniga, 
si em diuen que no havia estat pas un faisà aquell, sinó 
que, com en els contes de fades on els prínceps a vegades 
són gripaus, es tractava d’un caçador embruixat que no 
vol cap petó de donzella per recobrar el seu aspecte natu-
ral sinó l’encert d’una bona perdigonada, doncs també, 
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i d’aquella manera, encara m’ho hauria empassat. Ara bé, 
allò del iaio submarinista, del seu veler, dels seus pirates, 
de la mòmia dels trons i del suc de la parenta… Que tot 
allò tan estrambòtic hi passi, quan molt a la vora d’allí 
hi ha un camí que travessa els Motllats i va de pet fins al 
manicomi, doncs… la veritat… què voleu que us digui? 
No passa! Oi que no?
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Amenaçava de ploure quan vaig decidir engegar el 
quatre per quatre, fer un gir de cent vuitanta graus, posar 
la reductora, mossegar-me el llavi i llençar-me a la piscina 
per culpa d’aquell pensament!

Els actes heroics, diuen, són fruit de l’altruisme i del 
vessant noble que tots, d’una manera o altra, guardem 
en el nostre esperit; però jo, la veritat, si vaig córrer el 
risc d’anar-me’n de pet a l’altre barri o de deixar-me mig 
cotxe i part de la salut en aquella arriscadíssima excur-
sioneta, farcida de sotracs, paranys i estampes vertigino-
ses, no va ser per guanyar-me el cel ni l’admiració de les 
animetes del purgatori; ni de bon tros! Si ho vaig fer, va 
ser, senzillament, per canviar el mort de lloc, no fos cas 
que el sonat aquell vestit de submarinista toqués de peus 
a terra en ser interrogat pels forestals, o vés a saber si pels 
mateixos metges del psiquiàtric, i, lliure ja de tots els 
seus mals, es deixés estar de velers, de pirates i d’hòsties, 
i acabés garlant pels descosits de com tenia jo el nas, els 
ulls i les orelles, de com era el meu fusell i el meu sarró, 
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i del lloc precís on un caçador, en comptes d’un faisà, 
havia estat abatut per un dels meus trets.

Així doncs, per culpa només d’aquell maleït pensa-
ment, vaig tornar allí mateix on instants abans havia cre-
gut que no tornaria mai, jo!

I vaig posar punt mort a tocar dels esbarzers… i vaig 
baixar del cotxe… i vaig reclinar els seients posteriors… i 
vaig deixar la porta del darrere ben oberta… i…

Au, toca’t els collons!
No volies caldo?
 —Escolti! Que no el trobo! No trobo el meu veler!
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Tal com es veia venir, començà a ploure; i de quina 
manera!

Sense temps encara de poder obrir boca, instintiva-
ment, gairebé vaig tancar la porta del darrere del quatre 
per quatre i em vaig aixoplugar a l’interior. Ell, mentres-
tant, el vell sonat i la seva dona en forma de suc, no. Era 
curiós, però semblava que aquell iaio no hagués vist mai 
ploure; immòbil, amb el pot de vidre a les mans, bocaba-
dat com un minyó que veu per primera vegada com caga 
el tió, l’homenet es deixava picar pels milers de milions 
de gotes rabioses que queien sense parar.

A bots i barrals, aigua a mansalva!
Què hi podia fer, jo? Fotre el camp i deixar-los a tots 

dos, o a tots tres, vés a saber; al vell, al mort i al suc de la 
dona, allí fora, sota l’aiguat?

—Au, passi! —vaig dir després d’obrir-li la porta.
Ell, amb posat de tòtila, em va mirar, però no es va pas 

moure, no! L’aigua, pel seu compte, aprofitava aquella 
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obertura per començar a posar el nas a dins del quatre 
per quatre.

—Vol passar, o no?!
—Cau líquid! —exclamà—. Que no ho veu?! Cau lí-

quid!
Definitivament, estava sonat.
—O entra o tanco la porta! Vostè mateix!
Amb gran esforç, va venir i, molt feixugament, com si 

li costés separar-se d’aquell aiguat que li queia a sobre, es 
va acomodar al meu costat.

—Au, tanqui-la! —li vaig ordenar.
En comptes d’agafar la maneta i estirar, el iaio va mirar 

al seu voltant i, després d’una breu inspecció, va prémer, 
sorprenentment, el botó que posava en marxa els quatre 
intermitents.

—No es tanca —m’informà, per si de cas no m’havia 
adonat del bé de Déu d’aigua que per culpa de no tancar 
la porta s’escolava.

—Però, què fa?! Vol tancar-la d’una vegada, caram!
Llavors em va mirar amb consternació i em digué:
—Però, com? Com es tanca? On és el botó?
Em vaig arrambar, vaig estirar el braç i vaig tancar jo 

la porta.
—Que no ha vist mai ploure o què? —vaig rondinar.
—Ploure? Així, doncs, és aigua! Cau aigua, veritat?
Me’l vaig mirar de reüll, només.
—Que curiós, oi? Cau aigua! És aigua!
En veure que no li responia, el iaio insistí:
—I aquesta aigua que cau, no deu ser pas clorada, ve-

ritat?
Jo, com el mort d’allí fora, ben callat!
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—Sap què em va dir un dels pirates?
No sabia si continuar mut o si seguir-li la veta perquè 

no se’m disparés, el iaio; finalment, i no sé bé per què, 
vaig dir:

—Què diuen els pirates, a veure?
—Bé, en veritat aquell pirata també feia de taxista, sap?
—Vaja! Si és que, avui en dia, cadascú es guanya la 

vida com pot; no m’estranya, no.
—Doncs aquell pirata que feia de taxista, o, més ben 

dit, aquell taxista que llavors feia de pirata, em va dir, 
abans que jo li fumés garrotada, que si feia servir aigua 
clorada per hidratar la mòmia de la meva dona, em sor-
tiria més mansa que un moixonet! Què li sembla? Vostè 
què me’n diu? S’ho creu que si faig servir aigua clorada, 
en comptes del seu propi suc, em sortirà una dona mansa 
després?

Vaig mirar, i tampoc no sé ben bé per què, aquell pot 
ple d’aigua, o vés a saber de què, que tenia el vell a sobre 
de la falda.

Vaig dir:
—Tan poc mansa, era, abans de convertir-se en mò-

mia, la seva dona?
—Uiii! No ho sap vostè prou! Martiritzat, em tenia!
—Doncs foti-la al riu, i santes pasqües, ara que pot, 

cregui’m!
—Al riu? Que també hi ha rius per aquí?
—És clar que n’hi ha, ves!
—Però, són de debò? Amb aigua de veritat, vol dir?
Donar corda a un tocat de l’ala pot ser una bona solu-

ció per anar tirant milles sense gaires maldecaps, però, la 
veritat, ja me n’estava fartant, jo, d’aquell color.
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—Això és la Terra, mestre! Que potser ve de Mart, 
vostè?

—Sí, però del vessant nord-occidental, no es pensi. 
La meva dona —digué alçant el pot de vidre— i jo som 
pobres, sap?

Mira que bé, plovia a bots i barrals; el meu mort, allí 
fora, suportant l’aiguat, i jo, com si no tingués res més 
per fer que entelar els vidres de baf, fent-la petar amb un 
marcià, pobre i a sobre que ni tan sols era de color verd.
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“I el gos? O gossos, vés a saber? El fet que jo no hagués 
dut gos per anar a provar aquella escopeta no vol dir que 
l’altre caçador, el difunt, no n’hagués dut cap. Si en ve-
ritat en portava, de gossos, on redimonis s’havien posat? 
On eren? On devien haver anat a parar? On van els gos-
sos caçadors quan l’amo ja no els dóna ordres? A caçar pel 
seu compte? A pixar matolls, soques i esbarzers? Fan festa 
grossa, els gossos caçadors sense caçador, i aprofiten per 
assaborir la llibertat i tastar la més pura i salvatge de les con-
cupiscències? O potser… O potser se’n tornen a casa i lla-
vors…? Oh, no! Si van a casa, llavors ja he begut oli! Si van 
a casa, segur que alerten els parents del caçador! O qui sap 
si, fins i tot, els més ensinistrats van directament ja al quar-
ter de la Guàrdia Civil i els ho expliquen tot! Els diuen què 
ha passat i on poden trobar el cos del seu amo, segur! Ara 
que… Els guàrdies civils parlen la llengua dels gossos? Vull 
dir: l’entenen? Són capaços, els guàrdies civils, d’entendre 
què els vol dir un gos, per molt ensinistrats que estiguin? 
O els fotran, més aviat, puntada de peu al cul quan els ve-
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gin aparèixer, assedegats i amb un pam de llengua penjant? 
«Fora d’aquí, bavosos!» Si no és que, d’entrada, ja els maten, 
i aire, que vol dir vent. Si és així, encara! Millor per a mi, 
ves! Ara que… I si no els maten? I si arriben a ser condes-
cendents i miren d’entendre’ls? I si…? I si d’entre tots n’hi 
ha algun que, a sobre de ser condescendent, és una mica 
espavilat i finalment aconsegueix entendre què coi intenten 
dir-los aquells gossos assedegats que els penja un pam de 
llengua? I si, a més a més d’entendre’ls, aquest guàrdia civil 
espavilat i condescendent fins i tot els fa cas, accepta el repte 
i surt, cagant llets, darrere els quissos i no s’atura fins arribar 
a l’indret precís on descobrirà el cadàver de…?”

—Els gossos, cagondena!!! —se’m va escapar del meu 
pensament, llavors.

—Que era seu, potser? —va respondre el iaio que em feia 
de copilot, immòbils, tots dos, a dins del quatre per quatre.

Vaig desenganxar la mirada del parabrisa, rere el qual 
l’aigua continuava caient a bots i barrals, i la vaig estinto-
lar al bell mig del rostre del meu company.

—Com diu?
—Si és seu, el gos que he vist?
—Quan?
—Quan he anat a trobar el meu veler, allí a dalt, on 

vostè m’ha dit; que, per cert, no hi era, eh!
—Ha vist un gos?!
—Sí! Però el més sorprenent de tot, sap què? Per mi 

que era un gos de debò! Li ho juro! No n’he vist mai cap, 
però tots ells eren autèntics, n’estic segur!

—Tots ells?! Quants n’ha vistos, de gossos?
—Tres! Un a sobre, l’altre a sota i el tercer mirant-s’ho 

de lluny.
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—De debò? —vaig demanar, més que res per assegu-
rar-me a mi mateix que els gossos dels caçadors morts, tal 
com havia postulat jo anteriorment, s’inclinen més aviat 
pel rotllo fàcil i es deixen estar de les atzaroses i compli-
cadíssimes feinades de trobar condescendents i espavilats, 
per molt ensinistrats que estiguin.

—Oh, i tant! Per això estic segur que eren animals de 
debò! —féu, amb mitja rialla, el iaio—. Perquè, sap vostè 
què crec que estaven fent, allí, tots tres?

Si era cert que els possibles gossos del meu cadàver 
miraven de perpetuar la seva espècie en comptes d’anar 
a demanar sagrada sepultura per al seu amo, jo, llavors, 
malgrat tot, em sentia un home feliç.

—Digui, va! Què creu que estaven fent, allí, tots tres?
Feliç i content, malgrat tot, i també amb mitja rialla 

als llavis, li vaig respondre:
—Mondongo a tres bandes, veritat?
—Mondongo? I això que és?
—Sí, home! Un pilar de dos amb l’agulla al mig, i el 

que para toca les gralles. Oi que m’entén?
Va restar pensatiu, momentàniament, sense donar-me 

cap mena de contestació. Era increïble, però, en certa ma-
nera, aquell vellet vestit de submarinista, per molt sonat 
que estigués, començava a caure’m bé i intuïa que, d’al-
guna manera o altra, arribaríem, més tard o més d’hora, a 
entendre’ns; llàstima que, quan menys m’ho esperava, va 
mirar d’enredar una mica més la troca:

—Jo, de petit, sap vostè, vaig tenir un lloro biomeca-
noide! No caguen, els lloros biomecanoides, i tampoc no 
fan mondongo; no senyor!
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Fosquejava, i allò dels gossos encara no ho tenia gaire 
clar, jo. Qui em deia a mi que la pluja no els havia fet 
perdre apetit carnal i, a hores d’ara, ja devien estar cridant 
l’atenció de vés a saber qui per fer-lo venir fins on havia 
caigut mort el seu amo? Ara que, ni poc ni massa, nas de 
carabassa! Amb aquell aiguat que queia i amb el que havia 
caigut, el més segur és que s’haguessin ofegat, les bestio-
les; fins i tot, de les trombes d’aigua que baixaven con-
tínuament, impetuoses, arrossegant pedres, troncs i rocs 
al seu pas, vaig arribar a témer per l’estabilitat del quatre 
per quatre i per la salut dels dos mussols que romaníem a 
dins. No ho tenia gaire clar, no! Qui m’assegurava a mi, 
impotent del tot, amb els braços creuats a sobre del pit, 
sense poder fer res més que esperar que acabés de ploure 
i anar escoltant les bajanades del soci, que el meu cadàver 
no n’havia dut quatre, de gossos, per anar a caçar i que 
mentre tres s’ensumaven els culs frenèticament, l’altre, el 
més pilota, abans no hagués caigut la primera gota de 
pluja, ja es trobava udolant com un esperitat al davant 

8
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de la primera porta del primer llogaret habitat d’aquesta 
zona? Qui, eh? Qui m’ho assegurava, a mi, que no havia 
estat pas així el que havia pogut passar amb els gossos?

—Quan plou perden l’olfacte, veritat?
—Què? —vaig respondre, sense haver-lo acabat de 

sentir prou bé, però amb uns ulls com a taronges per ha-
ver copsat alguna cosa certament interessant en aquelles 
paraules.

—Si, quan plou, és veritat que perden l’olfacte, els 
gossos de debò? Perquè els biomecanoides, en canvi, fan 
servir rastrejadors volàtils de baixa freqüència que aug-
menten encara més la seva sensibilitat en els ambients on 
es registren alts nivells d’humitat; és a dir, com quan per 
aquí plou aigua no clorada, vaja.

Vaig picar de mans! Vaig pensar de fer-li un petó a la 
closca; i dos, o tres, fins i tot!

Ho vaig pensar, només.
Només.
Vaig cridar:
—Té raó! Té raó, amic meu! La pluja! Sort de la pluja, 

veritat? Estem salvats! Estem salvats mentre continuï l’alt 
nivell d’humitat!

—Salvats, de què?
—Del gos!
—De quin gos? Del seu?
—No! Del que no s’ha ofegat i ens pot aixafar la gui-

tarra!
—Vostè toca la guitarra?
Llavors em vaig adonar que xerrava massa, jo, i havia 

de tancar el bec. O el iaio era un artistàs de primera i 
dissimulava com ningú, o del meu mort no en sabia res 
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de res, i, pel bé del meu futur més pròxim, em calia que 
continués sense tenir-ne ni idea, malgrat que estigués allí 
fora, a tocar mateix d’on érem, just al darrere dels esbar-
zers.

—Vol sentir música? —li vaig demanar per posar una 
mica de soroll entre nosaltres i distreure’l de qualsevol 
pensament que em pogués mirar de comprometre.

—Posi’n —va musclejar abans de badallar com un 
llop.

I, només en girar el botonet de la ràdio: “… la recerca 
s’ha hagut d’ajornar per culpa del mal temps. Recordem 
que a hores d’ara encara no ha estat possible la localitza-
ció del…”.

Vaig tancar.
I de pressa, que ho vaig fer!
Silenci.
Ni ell ni jo, no vam dir res. Callàvem; callàvem tots 

dos com si mai no s’hagués connectat, aquella ràdio; com 
si mai no haguéssim escoltat res, a través d’aquella ràdio.

Millor!
Silenci i pluja.
Pluja i silenci.
Ara que, ben mirat, aquell mutisme encara ens posava 

més en evidència. Ves que no ho havíem sentit, tots dos, 
allò del paio a qui estaven buscant; ves si no! Però callà-
vem, sí!

—Sap què? —vaig dir per trencar aquella incomo-
díssima paràlisi facial—. Li prometo que quan deixi de 
ploure l’ajudaré a trobar el seu veler; què li sembla?

Silenci.
Pluja.




