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Era dilluns, les cinc po
lados del demati i Jaume
Borrull ri’esteia obsessio
nadamont convençut. Si
pordia el 42 perdria el
tren, si perdia el tren el
sostre de la ciutat de Bar
celona se II vindria a
sobro. El jove Jaume Bo
rrull caminava inquiet per
la doserta avingtsda. Els
llurns d’algunes granges
estaven oberts. Sense ro
turar-so, mirava els re
dons rellotges i el seguia,
Muntaner amunt, el bruto-
lar de los calolores i l’olpr
reconfortant del café aca
bat do ter. Girava a Bal
mes, mirava el mapa nidi
montan que la seva
amiga Anna havia traçat
on,el sou pis d’estudiants ¡
soguia amb passos lar
gues altro çop carror
amunt, sobropassanit por
tes idéntiques, blocs de
pisos gnisos amb conteni
dors d’escombrerios als
seus peus, contenidors
que també deixava enro
ra, igual que ols automó
bus aparcats, una filera in
terminable que l’acom
panyava, es perdia en la
gola il.luminada d’alguns
carrers i rotomava som
pro a la sova e~quorra,
tins que Jaumo dosviá la
saya marxa, ‘comØrová la
coincidéncia de - noms~
entre el papor i el rótul de
la façana i seguí amb más
ganes encara cap ol pal
escollit.

Era recont encara, com
el calé, la gropa vigorosa
dAnna, por açó Ii havia
costal más deixar ol llil,
baixar los escales i topar
de pie amb el vigor do la
ciutat dormida. Un vigor
que s’adivinava más que
no os vela. Una vitalitat
que germinava a linterior
do les granges
il.luminades, en ols vestí-

buls de los casos grises,
en les acores infinitos por
on circulaven escasos
vianants, ticats en si ma
toixos, amb el sornrís del
baranar oncara golat molt
en dins.

El pal oscollil i la dona
enrovonada mirant amb
obstinació cap on havia
d’aparéixor l’autobús. Va
ser llavors quan ropará
amb sIs dos hornos roco
lats a un portalá docotxe
ila. No els hi doná oxees
siva atenció. Els autobu
sos llonógavon per la de
sorta avinguda 1 ols nú
meros que- els diferencia-
ven nornés os feion nitids
a pocs motres dol pal da
turada. El 52 es somblava
al 42 i el 42 ora idéntic al
62. «MaleTIs -exclamá en
veu baixa- no rofronen, no
donen tomps a decidir-se
por un o por altre!’>.

Li arribá la riallada i el
sorprengué el llampec dol
fótil que contemplaven els
dos hornos. El más allun
yat s’alçá la mániga, Ial
tre Ii passá la goma i, una
vogada fermada al fi braç
do yenes dures, enfonsá
irremissibloment l’agulla.
La sang circulá más de
pressa pel pols de Jaumo.
Mirá incómodo a la dona
quo alçá el braç o l’auto
bús aminorá la marxa.
Era el 72. LadonapuJáde
forma mocánica i s’incor
porá al conJunt dostartalat
do .lautobús. Els dos
homes de mirada térbola
s’havion alçat, peró tam
poc era el seu. Foliços,-es
doixaren caure dovora un
portal. Jaumo s’estaloná
al pal d’aturada’ donant
lesquena als dos homes.
Un company d’estudis
d’Anna també era droga
dicte ¡ oxorcia de camell.
Mentrç sopaven, tocaron
a la porta. Marcoi, el com
pany d’Anna, s’alçá a
bbrir la porta. Des del
menjador os. sentiort los~
vous, los paraules fortes,
l’amonaça al final. Marcol
retorná a la taula. El tipus
no tonia osca. Va perjurá
quo ol pagana más onda
vant. Eslava desosporat.
Robaria, fotria el coIl a
quelcom por a conseguir
els dinors i arnb elIs la
droga.

No es veia ningú por la
vinguda. Els cotxos pas
saven 1 iblanf i es perdien
rápidamont, ongollits per
la fosca. Un lloc idoni, un
moment propici por robar
Ii lot el quoduia. Jaume es
ponJá les duos bosses do
viatge. Agafá ol bitllot da
vió que portava a.una
bossa 1 se lonfonsá ~ una
butxaca del pantaló. Por
manoixia atent, aparent

ment tranquil. «Ensuma
ven la por com els cans».
Obsorvá de reuli els dos
drogadictos. Seguien es.:
tirats a torra. A intormitén
cies rolen i soguia un
espai curt do silonci. Unes

•riailades oscumoses i in
controlados. Un sile’nci
que, os podía’ tallar ~rnb
una tulIa dafaitar. Por pri
mer cop se n’addná que
tonta frod. Eslava on dejú,
‘autobús no arribava. So
lion portar un ganivot
entre la cama i ols mit
Jons. Amb oIl, amonaça
ven la víctima. «Val más
donar-los tot el quo portis
a sóbro. Són gont perilio
sa,- empaitats. pol mono
que temen más que a
qualsevol cosa en el
món». Els consolls do
Marcol es movien pansits
dins el seu cervoll. Era un
d’olls. Si l’atacavon ols
contestaria. Drogat, tron
tollant, un homo no valia
más que un bujot.

A posar de tot, el ro
comfortá ol número. Vau
tobús 42 os pará 4vant
dell i se Ii obriren les por
tes dosprés d’un ostabó
considerable. Assogut a
la primera butaca, Ja más
relaxat, contomplá l’homo
que s’havia inJoctat la
droga. L’altro havia dosa
parescut de l’acera. Hl
hayia poca gent a interior
de l’autobús. Una dona
amb los carnes Juntos
abraçada a una bossa.
Un voll do mirada rnalen
coniosa i fixa. Dos obrors
que xerravon animada
ment i un borne que dor
mitava al jons do l’auto
bús. A más del conductor
que, de forma mecánica i
de t?nt en tant, obsorvava
ols passatgors a través
del -mirall rotrovissor.

L’autobús froná brus
camerit davant un somá
tor vorrnoll. L’home del
fons &incorporá amb lán
guida incjuiotud. El sou
rostre endormiscat quodá
reflexat en el mirall retro
vissor i en los reimos dila
tados do Jaume Borrull.
Era, sons dubte, ol sogon
drogadicto. Jaume apartá
la mirada dol mirall i bori
notJá incómode en el seu
soiont. El seguia. Estigué
temptat davisar el con
ductor per ter-li sabor los
intoncions del drogadicto.
Poró permanoixia aforrat
en ol seient. Dubtava.
Tomia que el prenguossin
por un provinciá carrogat
d’apronsions, tornia les
cena violenta, los repre
salios dosprés.

No s’adoná quo el
cotxe havia parat tins que

-. rnaren a tancar los
nl la

il.luminada estació de
Sants. El conductor el
mirá amb cara de prunos
agros quan l’indicá que

•havia do baixar. Los por-
tos s’obruron una altra yo
gada i no l’importá la mira
da desdonyosa del con
düctor. Agraí l’airo, fresc
de la rnatinada. El parc de
l’Espanya Industrial esta-
va apagat i silonciós. Los
torrasses semblaven tars
en un mar de~ miniatura
Captaires onrotllats en mil
rriantes dormion baiz el
voladis de l’estació. Tot
tornava a la norrnalitat. La
veu cálida anunciava sor
tidos 1 arribados do trens
do les rodalios.

-Aoroport?
-La boca do la dreta.
Seguí la indicació i

s’assagué al banc d’ospo
ra, devora un soldat. Tre
gué ol diari esporilu i es
posá a llogir els resultats
del diumenge. Mirá el ro
llotge de l’ostació. Marca-
va los 06’15. Un tren esta-
va aturat davant eiis. El
tren que l’havia de portar
a l’aoroport. Por parlar
amb algú, rnés que por
assogurar-se, ho domaná
al soldal. El jove mogué ol
cap.

-No, aquost és el de la
linea verda.

Jaumo mirá ara cap on
l’indicava el Joyo. Un tren
eslava aturat sobre les
vies sutJoses. Darrera els
vidros de la finestreta, en
telats pol baf, roconosqué
la cara aquosa del droga
dicte. Peró no tenia ternps
a perdre. Pujá los escales
1 entrá dins la boca aferra
da a la drota de les fines-
trotes de yentes. Recorre
gué part de l’andana i
ontrá en el primer vagó
del tron.

Trontollant amb efecti
vital, el revisor Ii domaná
ol bitllot. Mirá en les bos
sos. En les bptxaques do
la caçadora, fins ~ue el
trobá on el fons do la but
xaca dol pantaló a on
abans havia guardat el bi
tllet davió. El revisor
seguí la seva marxa i
Jaume contemplá el pai
salgo suburbial que pas
saya davant ols sous ulls
corn una cinta do cinema
massa accelorada. EIs
passetgors del seu vagó
davallaron en estacions
perdudes, davan fábri
ques obscures i fume
Jants- El vagó s’aná bui
dant 1 s’aturá de cop, el
llum s’apagá uns segons i
tot quedá parat, com sus
pés. Jaume Borrull ponsá
en el drogadicto ~ue viat
Java en el mateix tren, al
darrer vagó. Si en realitat
el seguia a eh era astut

com una guineu. El devia
haver vist cern co~prava
un bitllet por l’aoroport i
suposá que, quan se n’a
donés de l’orror retornaría
al tron on el drogadicto
l’ésperava paciont. Peró
porqué tanta ditació quan
havi& tingut ocasions mi-’
llors.por atacar-lo a ‘atu
rada do l’autóbúsZ~ La
resposta so hipresontáin- -

quietant 1 clara: la indeci
sió1... Igual, que Li havia
passat a-eh quan estigué
ternptat do denunóiar-lo al
conductor Ii havia f~ltat ol
punt de docisió por en
frentar-s’hi. ElI, Jaurno
Borruil, Ieia un home.
Havia de ponsar-s’ho
abans de ter-li tront per
molt desosperat que un
estigués. Poró havia de
reconéixor que el droga
dicto posoTa sang treda.
Segur que coneixia millor
que oIl el trajecte flns l’ae- -

roport, i, ovidontmont,
havia escollit un lloc con
cret por atacar-lo. No se
rien bestiesos provoca
dos por la tensió?. Jaume
es lranquil.lilzar on veure
apai~ixor el ro~sor. L~ppi
tormo blau mann, la gorra
enfonsada fins los orelles.
La porta que comunicava
els vagons s’obni de nou
por primor cop, vejé clara
ment la cara del drogadic
to. Blanca, com moldotJa
da a cops de puny. Pasat
Já la seva rnirada esvara
dora pel vagó buid ¡ osco
Uf el banc del costal de
Borrull. Se’l mirá descarat
1 somrigué cortosment.
Jaume s’alçá d’un bol,
agafá les dues mables de
vialge i es situá dovora el
rovisor. Agatat a la barra,
obsorvá el coronell dol
drogadicto recolat en el
rospatle dol banc. Uns ca
bells grocs i febles.

Mentre el tron reduTa la
marxa trogué el bitllot do
la bulxaca. Comprová
una vogada más i’hora do
sortida de l’avió i es passá
el bitllot a l’altre rná per
agafar los bosses do viat
ge- El bitllet d’avió s’es
munyí entre els dits i la co
rretJa i caiguá a torra de
vora los sebates lluenlos
del revisor. Jaurne saltá a
l’andana i, amb passos
largues, alcançá la cinta
transportadora. Era I’únic
que atravessava el llarc
passadís peró sentia
veus. Es girá darrora. El
drogadicto ol cridava,
anava avançanl progros
sivament cap a el!. No
dubtá a córrer sobre la
móbil cinta transportado
ra. Abans de bai*ar los
escales que conduTen a
les instalacions de l’áero
po& mirá arrera. No volé

eh porseguidor. Más tran
quil carniná por la Ilumino
sa sala. No s’aturá davant
el captairo d’uns sis anys.
quo Ii rnostrava una má
blanca. Ni entrá a la cate
tena do laoropod. La ten
sió suporta a el mogué
fins un Ilqc más solitari 1

roseniat La dona de la
notetja, que tanI pondent
.estava de frégar el pis del
servici d’homes, com de
guardar la sev’á entrada,
volé - indignada com un
oufóric Jaunie Borrull 1ro-
pitjava les rajoles lluentos
i es tancava diné el servi
ci. Poc tomps dosprés
sortí 1 os netotjá les mans.
No Ii arribava la veu xis
dadora de la doria de la
notetJa que, mentro se-
gula netotjant, os queixa
va que no la deixaven 1ro-
baIlar.

Borruil es contemplá al
mirali. No tania ben as
pocte. Arnb les mans
agatá aigua ¡ es frogá la
cara. Ara somrigué amb
una mescla d’orgull 1 mo
déstia en pensar en la
seva reacció si hagués
estat atacal. En tela dos
dol drogadicto. S’hagués
mantingul allunyat de la
navalla. S’hagués mogul.
hagués copojat rnanteniot
sompro la sang froda. Era
molt irnportant mantenir la
sang troda. Fins i tot tal
vogada lhagués insullal
Si, l’hagués insullat per
for-bo sortir do poileguera’
ter-lo más vulnerablé.

Jaume mirá confús la
cara mndigñada do la dona
de la neletJa que, amb
males maneres, II havia
tancat la xola do l’aigua
La mateixa dona s’indig
ná encara más, peró ára
no anavon cap a sil ols
crits snsordidors, sinó
cap a un altre heme que
acabava d’ontrar. La
dona larruixava paré ‘ha
mo no Ii feia cas i es dirigi
directament cap a Borrull.
Pol mirall voló un
la sova cara. Els ulIs
aquosos i malaltissos. El
tocá a l’esquona. Borrull
es giré. Una bavarada
amb olor a medicina lico
pejá la cara. Es torná
boig. Llançá les mans. El
rostro rebia impactos. els
ulIs ben oborts que osl
cavon pels cops. Jaumo
corcava el ganivot. L’ha
via do tonir en la má e -

dreta. En la má esquerla
En la má drota, mentre
seguia llançant ols pun
vislumbrá por uns
monts un lalonari
amb el dors yermo
dona do4 neteijae
Java com una m -

seu braç neNut
histérica.
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