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Quan el silenci és sentir els pensaments, només vull tornar a la puta cel·la; el trenco, em 
trenco. Bramo com un animal i, si vénen, juro pel més sagrat que faré tot el que ells em 
diguin. M’han derrotat.  

He somiat la Mireia. No sé quina explicació li deuen haver donat per no poder 
veure’m. He perdut la noció del temps, però sé que legalment no em poden retenir aquí 
més de tres mesos seguits. Les hòsties, sí, eh? Fins que falti poc perquè em treguin d’aquí, 
llavors només em punxen sedants.  

Els meus gemecs m’han despertat i la mullada de l’entrecuix. Només hi veig la 
foscor del no-res. És més humà així que quan ens fiquen els dits per tots els forats i 
després volen que continuem amb l’assumpte, com si res. Després vénen els cops de puny 
a la porta donant l’hora; desperten la meva ànsia de venjança, aquella que els de la bata 
blanca diuen que tinc. Desenllacem els braços i esquivem les mirades; ja sé que no és com 
abans, que el vis-a-vis és una formalitat més perquè pensin que conservo un interès per la 
vida, la de fora, és clar. Però ja fa temps que em sento mort. Quan rebo del carpó, ni em fa 
mal. És la culpa la que em mata; la culpa de la mala vida que he donat als qui m’estimen. 
I si estic mort, per què he de mentir i confessar un crim que no he comès? Són els 
condemnats fitxers. Un cop que el teu nom hi és saps que, tard o d’hora, la tortura dels 
blancs haurà guanyat. Puc fer el fil, dir-los que vaig ser jo qui el va matar i deixar-los 
activar el protocol del benefici. Potser, llavors, la bava de iogurt que serveixen me la 
podré empassar assegut com la gent normal i, només si tinc sort, la cullera de plàstic que 
ens donen cada mes no s’haurà trencat i el sobre de sucre que l’acompanya no m’haurà 
volat fins que me l’hagi fotut.  

No sé quant queda pels tres mesos, només em deixen sortir al pati quan ja no hi ha 
ningú. Aquelles tres hores del dia en què el negre es torna dels colors gris i verd dels murs 
i el sol fereix més l’ànima que els ulls. Alguna nit, quan hi ha estels, em lliguen i obren 
una petita escletxa per la xapa que hi ha soldada als barrots. Volen que els vegi i que de la 
seva infinitat m’arribi la desesperació de qui creu que tot està dat i beneït. Saben el que es 
fan, però no m’enganyen i no els miro, no sigui que em vinguin ganes de viure i acabi 
cantant el que no va succeir. 

2 

La carpeta de l’expedient de l’intern ja era sobre la taula quan Gal·la va entrar al petit 
despatx del psicòleg. Havien fet l’esforç per encabir-hi, a més de l’escriptori i de l’armari, 
una taula rodona amb cinc cadires.  

—Seu —va sentir i va apartar la mirada de l’expedient; l’home de la bata blanca 



es va presentar com el psicòleg i el tutor de l’intern—. El cas és que si tu ets aquí és 
perquè ara estem en condicions de treballar tot l’equip. Ahir l’intern, a la fi, va cridar els 
vigilants, que se’l van trobar sobre les seves pròpies misèries, i va dir que n’era culpable.  

Gal·la va agafar l’expedient i el va fullejar. Havia sentit parlar molt del cas. Leo 
Nàcher: 35 anys, nascut a Catalunya, de pare lleidatà i mare barcelonina. Diplomat en 
Administració d’empreses a la Universitat de Barce-lona. Després de perdre la seva feina 
inicial com a assessor de banc, va desfilar per diverses ocupacions mal pagades fins que 
va acabar treballant en una línia de muntatge de Rebabsa, una fàbrica on feien peces 
d’automòbils, en un polígon industrial dels afores de la ciutat.  

Se’l va acusar d’haver matat, ja fa un any, el qui era el seu cap. La nit de l’assassinat 
havia estat discutint amb la seva parella, després va clavar un cop de porta i va marxar del 
domicili. Aquell matí, diferents testimonis el van veure barallar-se amb la víctima en el seu 
despatx. El resultat va ser el seu acomiadament immediat, sense quitança ni prestació d’atur. 
No tenia cap coartada. Des-prés d’un judici amb molt de ressò mediàtic, en què només es 
disposava de proves circumstancials, van aparèixer dos testimonis que el van veure prop de 
l’escena on era el cadàver. L’acusació va presentar la prova irrefutable que va provocar 
l’ajornament del judici per deliberar-ho, just abans de quedar llest per a sentència. Pau Solés 
va aparèixer prop del Parc Fluvial del Besòs asfixiat amb el cordill d’una bota, 
concretament la del peu esquerre de Leo; les botes de seguretat que feia servir a la fàbrica.  

Gal·la mirava abstreta la fotografia de la víctima, que jeia enmig d’un fangar. De 
cop, es va veure envoltada d’aquells que serien els seus companys durant aquell cas: una 
jurista, una pedagoga, un treballador social i el psicòleg que l’havia rebut. El millor equip 
multidisciplinari, van establir, i Gal·la va abaixar la vista. No deixava de ser incòmode 
sentir com es donaven copets a l’esquena entre ells. Se li feia estrany treballar en una 
presó —després de tot el que va passar—, amb els seus objectius constitucionals: 
reeducació i reinserció. Gal·la mai no havia cregut en el verb reeducar. De fet, ella només 
hi era per donar un cop de mà. Era un cas difícil que ara s’havia posat a tir i no podien 
perdre l’oportunitat. Gal·la havia treballat en un cas amb el qual s’havia guanyat un cert 
prestigi, no debades s’havia especialitzat en la mediació, i ara l’havien recomanada. 

El psicòleg va prendre la paraula. 
—Assassinat amb traïdoria. El seu estat, que se li va pressuposar d’arravatament, 

no li va servir com a circumstància atenuant. Resumint: li han caigut vint anys, ratificats 
per l’Audiència Provincial. L’intern, durant aquest any, no ha admès la culpabilitat, i per 
tant no s’ha pogut treballar amb ell fins ara. 

—És un cas típic en què va haver-hi dificultat per provar que l’acusat en fos 
l’autor, fins que en un darrer moment es va trobar l’arma del delicte al seu cotxe: un 
cordill d’una de les botes de treball de Leo —va afegir la jurista—. La mostra d’ADN va 
ser positiva. Un cop de sort per al fiscal. L’acusat va enrocar-se en la seva innocència. Va 
dir que algú li havia parat una trampa; aquelles botes, segons ell, sempre les deixava a la 
seva taquilla de la fàbrica. Però, bé, no som aquí per revisar el cas, oi? Vostès no són 



advocats. Ja exposaran quin tracta-ment li tenen pensat aplicar i jo diré en quins termes la 
condemna es pot revisar. Els aviso que no penso desviar-me ni un mil·límetre del protocol 
establert. 

Gal·la observava la mirada frisosa d’una fotogra-fia de Leo, acabat de fitxar. 
—No creieu que és estrany que no amagués, ni tan sols netegés, aquell cordill? 
Tots els ulls la fitaven. Ningú no s’esperava que la primera frase que pronunciés la 

persona que d’alguna manera havia vingut a assistir-los fos d’incredulitat. 
—Només hem exposat el cas per posar-te en antecedents. Com ja saps, els 

educadors no sou juristes i, per tant, aquesta opinió sobra. Ens hem de limitar a la nostra 
feina —va resoldre la pedagoga. 

—D’acord —va acceptar Gal·la entreveient el tarannà del que seria el treball en 
comú amb aquell equip—. El vull veure. 
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L’olor del cafè acabat de fer impregnava tot el menjador. La crema de cacau amb què 
havia untat la torrada es desfeia a la boca i el sabor dolç s’escolava per la textura del pa 
cruixent. Va sucar-la al cafè amb llet i, amb els ulls tancats, la gustejà i es deixà endur per 
aquella sensació indeleble que reconeixia prou bé: la seva infant-tesa. 

La Nona, com Gal·la anomenava la seva àvia, li preparava cada matí l’esmorzar. 
Encara la veia, en aquella cuina atrotinada, asseguda davant seu. De tant en tant, quan 
l’enxampava blegant la torrada i llepant l’excedent acumulat de la crema, la renyava perquè 
sempre n’acabava regalimant comissures avall.  

Es va descobrir somrient, però, en realitat, Gal·la estava neguitosa. Haver trepitjat 
una presó, després de tot el que li va passar a Patrícia, la feia trontollar. Tan sols hi va ser 
dins un dia i, només traspassar la primera porta de barrots, el record de Patrícia la va 
envair; el record de la seva presència, però també el de la seva mort. La Nona li va fer 
costat durant tot aquell procés. Ja era prou impactant perdre la millor amiga tan jove com 
per haver d’assimilar que l’havien condemnat injustament. L’acu-saven d’haver participat 
en una manifestació i d’estar involucrada en una lesió greu d’un guàrdia urbà. Ella ni tan 
sols hi era, només va tenir la mala sort d’anar vestida d’acord amb les característiques que 
havia detallat un testimoni presencial. Fet el prejudici, ja no hi ha lloc per a la justícia, 
pensà Gal·la. Patrícia no va aguantar. Qui ho hauria pogut fer? Era fràgil i va acabar amb 
el malson en què s’havia convertit la vida, saltant per la finestra de casa seva en un permís 
penitenciari. Ni oblidaria, ni perdonaria mai. 

La conseqüència d’aquella aflicció va ser un ble blanc, que a Gal·la li queia sobre 
l’ull dret. Això i quatre anys d’universitat preparant-se per ser educadora social. A aquesta 
societat li faltava educació, havia llegit alguna vegada, i ella hi volia posar remei. Mentre 
remenava el cafè amb la cullera, abstreta, intentava rinxolar el ble. Però ara tampoc hi era 



la Nona; massa pèrdues a la seva vida. 
En veritat es deia Maria Rosa, la seva àvia. Dormia panxa enlaire per imperatiu —

tenia els ulls desorbitats— i quan es llevava, a punta de matí, el primer que feia era 
palpar-se’ls i col·locar-se’ls al seu lloc amb petites friccions. Com que, en caminar, la 
inclinació dels ulls mostraven el terra, acostumava a dir que sabia perfectament el que 
trepitjava. El seu caràcter resolt va ser la força de Gal·la quan es va quedar òrfena i també 
després, quan va passar tant de temps patint per Patrícia. Enyorava aquella dona que havia 
estat capaç de pujar tota sola una filla i sobrepassar-la en vida. Gal·la evocava l’escena 
que cada matí, durant tota la seva curta vida, havia vist de manera monòtona: l’àvia 
aplicant-se maquillatge flegmàticament en aquelles parpelles des-mesurades. Ulls a 
banda, tota l’atenció la va concentrar en Gal·la. Fins que un dia, vés per on, va ensopegar 
amb el marc d’una porta i va acabar a la consulta del metge de capçalera. I què fa amb 
aquests ulls?, li va dir ell. Poca cosa, la veritat, li va contestar ella. I va resultar que tenia 
un problema de tiroides extraordinari. El metge li va receptar unes píndoles i en pocs dies 
ja els tornava a tenir a lloc. Però la reminiscència, de vegades, s’obstina a recordar-nos el 
que hem estat i aquells ulls negres es van quedar una mica decantats, però tot just perquè 
els convertís en una seducció. Quan sortia al carrer, feia anar les pestanyes amunt i avall i 
se la miraven. Quina dona! I tant havia sentit a dir Gal·la aquella expressió que de ben 
petita ja li deia dona, o “nona” com a resultat d’un intent frustrat en pronunciar l’oclusiva. 
La Nona, a l’estil d’una lloca, l’apollegava sota les faldilles fins que va créixer. I va ser 
llavors, com si ho hagués planificat tot, que, un dia, al dispensari del barri, l’àvia va 
traspassar. Va ser a causa d’un esternut, va dir una senyora que seia al seu costat, a la 
saleta d’espera, tot persignant-se. Però, en realitat, la Nona sempre havia dit que es 
moriria a causa de les economies que feia i d’una influença que no li acabava de marxar. 
Eren paraules seves que acostumava a repetir. Les deia quan descobria algun pèl solitari 
que havia nascut fora de lloc, a la barbeta. Vella i amb la néta criada: els deures fets. A 
Gal·la, quan recordava com de considerada havia estat la seva àvia, se li dibuixava un 
somriure albat. N’era tant, que, quan va marxar, ho va deixar tot en ordre. El dia que van 
fer públic el testament, el notari va llegir “i deixo els morts pagats”.  

Quan Arcadi la va telefonar per oferir-li la feina, no s’ho va pensar. Però, en 
trobar-s’hi, alguna cosa en el seu interior la va advertir. De dins d’una presó no en trauràs 
res de bo, pensà, i una esgarrifança de pressen-timent li va recórrer tot el cos. Coneixia la 
buidor, podia percebre de lluny el menyscapte, però era incapaç de rebutjar una proposta. 
Qui es permet refusar res quan la vida s’ha encarregat de llevar-li tot? Havia après a dir 
“adéu” més d’un cop, però un “no”..., mai per mai. 

Va consultar el rellotge i es va adonar que s’estava fent tard. S’havia d’espavilar si 
no volia després córrer amb el cotxe. Va agafar la bossa i, mirant el senyor Orwell, li va 
picar l’ullet.


