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PRÒLEG 

 

 

Què passaria si, d’un dia per l’altre, us segresten i us obliguen a 

perseguir gent que ni tan sols coneixeu? Pensaríeu que es tracta 

d’un error, sens dubte. Doncs això és el que li succeeix al nostre 

protagonista, en Daniel Ferrer, un estudiant de dret de vida 

tranquil·la que, a causa de la seva malaltia, se’ns adorm per les 

cantonades, el pobre. Però... I si us diuen que no ha estat cap 

equivocació? Que us buscaven a vosaltres, precisament a vosaltres? 

Tindria, al capdavall, alguna mena de sentit? 

Doncs sí. D’això tracta El Mecanisme: de les connexions ocul-

tes entre allò que aparentment no té cap tipus de lligam. Les 

expectatives són altes, si bé no cal que patiu: en Marck Castelló 

ens convenç. I de quina manera! El bon escriptor és aquell que 

sap fer senzill per al lector allò que és tan difícil de construir: un 

relat ple d’intriga però alhora ple de coherència i direccionalitat. 

I aquesta és la novel·la que teniu entre les mans.  

Es tracta d’una obra amb personalitat pròpia, d’un eclecticis-

me prodigiosament ben encaixat. Aquí hi trobareu de tot: acció 

que ens deixa amb l’ai al cor, tocs fantàstics, retrats realistes d’una 

Barcelona que desborda els marges de postal, algunes qüestions 

metafísiques, relacions inclassificables i epifanies al·lucinatòries. I, 

tot plegat, amb una fluïdesa narrativa que ens captiva. Com qui 

no vol la cosa, en Marck ens va embolcallant amb una història i 

un estil que casen a la perfecció, on fons i forma tenen un deno-

minador comú indiscutible: el sentit de l’humor. 
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I és que l’humor ho impregna tot, i en una multiplicitat de 

variants admirable: tenim ironia subtil, sarcasme en esplendor, 

comentaris un punt grollers i una alta dosi d’humor negre. Què 

més es pot demanar? Des de la manera en què s’expressa el nar-

rador Daniel («si continuaven segrestant gent, al final haurien de 

llogar un autocar») fins a l’elecció, digna d’un càsting hollywoo-

dià, dels personatges principals, però també dels secundaris: és 

impossible resistir-se a La Bella Lola, la gitana octogenària amb 

ànima de ninja; al Sevillano, un agapornis estràbic amb molta 

mala llet, o a l’inquietant Koko, un home amb estètica de monjo 

budista però amb tendència a les extraccions dentals no autorit-

zades. El mateix podem dir dels escenaris per on ens movem: 

des de llocs de moral distesa a la biblioteca de l’Ateneu Barcelo-

nès, passant pel restaurant La Gamba Feliç, pisos francs, el Gran 

Hostal Honolulu o una botiga de records on la pila de barrets 

mexicans s’utilitza a manera de trinxera. 

Com arribem a tot això, us preguntareu. Doncs bé, ja us ho 

avança el títol: a través del Mecanisme. Pot un simple objecte de 

fusta ―un octàedre amb cares hexagonals i quadrades, plenes de 

dibuixos, números i lletres― desencadenar un seguit d’esdeveni-

ments que ens capgirin la vida, fins al punt d’estar en perill de 

mort? Us en dono la resposta: sí. De quina manera? Aquí ja no 

puc ajudar-vos. Més ben dit: no vull ajudar-vos. Llegiu, llegiu El 

Mecanisme, i ho sabreu... 

Endinseu-vos en el món d’en Daniel, l’Andrea, en Seth, la 

Clàudia i en Sam: al seu Seat León groc llimona segur que hi ha 

lloc per a vosaltres. 

 

Anna Pascual 

Escriptora
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INTRODUCCIÓ 

 

El Mecanisme 

 

 

La Judit em va dir que tot va començar amb una visita inespera-

da. El visitant era un home d’uns setanta anys, alt i prim, amb 

americana grisa i corbata estampada. Portava unes ulleres de sol 

de pasta groga i duia una capsa de fusta sota el braç. Quan la 

secretària li va preguntar si havia demanat hora ell va respondre 

que no, però que confiava que el doctor Casanova pogués fer un 

forat a la seva agenda per atendre’l. 

I així va ser: quan el darrer pacient va haver sortit per la 

porta, la secretària el va anar a buscar a la sala d ’espera per 

guiar-lo fins al despatx del doctor. Aquest li va encaixar la mà 

amb fermesa i el va convidar a seure a l’altra banda de 

l’escriptori, just enfront seu. El visitant posà la capsa sobre la 

taula i observà en Casanova a través dels vidres foscos que li 

velaven la mirada. 

El primer que va fer l’home va ser explicar la raó per la qual 

no es treia les ulleres de sol: patia fotofòbia, i fins i tot la llum 

artificial li causava molèsties. El psiquiatre l’excusà amb un “no 

pateixi” i un somriure forçat, tot recordant que un dels seus 

pacients —que per altra banda afirmava ser l’autèntic Jorge Javi-

er Vázquez— també anava sempre amb ulleres de sol. 

—La meva visita no té res a veure amb la meva salut mental 

—continuà l’individu amb un marcat accent alemany—, sinó 

que està relacionada amb un tema professional. Seré breu. Soc 
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advocat i he vingut seguint les instruccions d’un dels meus cli-

ents, mort ara fa una setmana. 

L’home li va dir que el client en qüestió —el nom del qual 

no podia revelar— li havia encarregat que portés fins allà la cap-

sa de fusta que havia deixat sobre la taula. 

—Desconec què hi ha a l’interior —va precisar el visitant—. 

Només soc un missatger. 

Al doctor li agradaven els regals, sobretot si eren cars; de 

tant en tant en rebia algun dels seus pacients. La capsa semblava 

una peça de qualitat, potser contenia un rellotge automàtic o 

una estilogràfica d’or. Saber qui la hi enviava no era gaire trans-

cendent. De fet, era tan important com conèixer la classificació 

de la lliga femenina de bàdminton. 

El visitant li va dir que amb aquella entrega s’acabava la seva 

intervenció en l’assumpte. Agraí al doctor el temps que li havia 

dedicat i li donà una targeta. Mai se sabia, algun dia podia neces-

sitar els seus serveis. Després marxà del consultori. 

En Casanova no el va tornar a veure mai més. Passats uns 

dies, quan el va intentar localitzar, va descobrir que les dades de 

la targeta eren falses. 

 

La capsa era un cub de quinze centímetres de costat, amb un 

hexàgon gravat sobre la cara superior. El pas dels anys havia 

enfosquit el vernís que la cobria, i no s’apreciaven, a simple 

vista, juntures o frontisses que indiquessin la manera d ’obrir-la. 

El doctor ho intentà sense èxit, però la seva neboda va tenir 

més sort: en prémer l’hexàgon de la tapa, el seu contorn 

s’impregnà d’un groc esmorteït i la capsa es va obrir com una 

flor. Dins hi havia un objecte geomètric, de la mida d’una ma-

grana. 
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La noia l’agafà i comprovà que era pesant. El va examinar. 

Es tractava d’un octàedre amb els vèrtexs escapçats, és a dir, que 

la seva superfície la formaven un seguit d’hexàgons i de qua-

drats. Estava fet de fusta i de metall, i tenia inscripcions inin-

tel·ligibles a totes les cares menys en una, en la qual apareixien 

unes coordenades i una data: la d’aquell mateix dia. 

“Què és això?”, es van preguntar tots dos. Després de do-

nar-hi voltes durant una estona, el doctor va arribar a la conclu-

sió que el que tenien davant era una escultura, una figura 

decorativa sense cap mena d’utilitat pràctica. Segurament tam-

poc no tindria gaire valor. 

Va relegar l’objecte al despatx que tenia a casa, almenys el 

podria utilitzar de petjapapers. 

 

Res no feia preveure que aquests fets marcarien l’inici d’una 

història torbadora, que canviaria per sempre el curs de la meva 

existència. Jo m’hi vaig veure embolicat al cap d’un temps, un 

vespre calorós de mitjan juny. En aquell moment encara no co-

neixia la Judit, i tampoc —és clar— no havia sentit a parlar del 

Mecanisme. 
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CAPÍTOL 1 

 

Möbius 

 

 

individu del cartell m’observava fixament, amb les celles 

arrufades i els llavis premuts. Portava un bigoti fi, d’una 

negror improbable per a un home de la seva edat, i un turbant 

verd —a joc amb el corbatí de lluentons— li embolicava la clos-

ca. En abaixar la mirada vaig rellegir les paraules que tenia escri-

tes entre els braços oberts: “Estàs preparat per a una nit 

inoblidable? Mag Leblanc, divendres gran actuació al Möbius”. 

Vaig pensar que no s’havien esforçat gaire en el cartell, era un 

reclam pèssim. Sota la foto del mag jo hi hauria posat la de dues 

ties amb fuets i llenceria de cuir. 

Vaig donar l’esquena al cartell i vaig mirar al meu voltant. El 

teatre estava situat al passatge de Valeri Serra, entre Diputació i 

Gran Via. La cua per entrar-hi ja s’havia extingit, si en Sam no 

s’afanyava ens perdríem l’inici de l’actuació. Havíem quedat a 

dos quarts de nou davant de la porta d’accés, perquè ell havia de 

retornar uns llibres a la biblioteca i no podia fer escala al pis 

d’estudiants que compartíem els dos. Però ja eren les nou i enca-

ra no havia aparegut, per una vegada ens intercanviàvem els 

papers. Sempre era jo qui arribava tard a tot arreu, i ell qui 

m’havia d’esperar fent ús d’una paciència difícil d’entendre. I tot 

i que en Sam mai em retreia la meva manca de puntualitat, jo em 

sentia igualment culpable. Per això m’havia proposat canviar les 

coses d’una vegada per totes: vaig fer la migdiada amb el desper-

L’ 
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tador connectat —no em va despertar l’alarma, sinó que em 

vaig aixecar gràcies als crits aguts del veí del tercer segona, que 

em deia que l’apagués— i em vaig prendre un cafè doble abans 

de sortir de casa. L’autobús s’aturava a plaça Universitat, però 

com que no volia passar-me de llarg la parada vaig fer el trajecte 

a peu, caminant a bon ritme i amb un Fisherman’s Friend vol-

tant-me per la boca. Al capdavall vaig aterrar al Möbius a les 

vuit i vint-i-cinc, amb la llengua anestesiada i l’orgull de ser pun-

tual per un cop a la vida. Però com que en Sam encara no havia 

arribat no va poder ser testimoni de la meva petita fita. 

Vaig avançar cap a un dels extrems del passatge. El sol havia 

perdut el seu vigor, però la ciutat retornava l’escalfor acumulada 

durant hores. Em vaig aturar a l’encreuament amb Gran Via i 

vaig contemplar el trànsit. Davant meu va passar una moto amb 

dues noies, la que anava de paquet abraçava una bossa del 

McDonald’s. Jo preferia el shawarma a les hamburgueses, quan 

sortís del teatre li diria al Sam de deixar-nos caure pel Döner 

Kebab de la plaça Reial. Teníem uns estómacs a prova de bom-

bes. 

Vaig agafar el mòbil per trucar al meu amic, no era normal 

que trigués tant. Però en aquell moment el vaig veure al costat 

d’un semàfor, a uns trenta metres de mi. Em va saludar amb la 

mà. Tenia els cabells esvalotats i les ulleres li havien lliscat fins a 

la punta del nas. Anava carregat amb la seva motxilla de Star 

Wars, devia ser plena de llibres per a friquis com ell. Les galtes 

enceses indicaven que havia vingut corrent. Travessà el carrer i 

en arribar a la meva altura em va dir: 

—Sento arribar tard. He calculat malament el temps. 

Jo vaig somriure. Aviat seuríem en un lloc còmode i fresc, i 

beuria Coca-Cola per una palleta. 
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Els llums de la sala estaven encesos, l’espectacle encara no havia 

començat. Si no hagués vist l’escenari, hauria pensat que em troba-

va en un bar de copes: en comptes de butaques hi havia una vinte-

na de taules rodones amb cadires, i una barra allargada ocupava un 

dels flancs del teatre. Darrere de la barra s’erigia una prestatgeria 

farcida d’ampolles de colors, la majoria de les quals no tenien eti-

queta. De fons sonava música flamenca —Chiquetete? Cama-

rón?— i l’ambient feia olor de perfum, suor i encens. 

Vam avançar entre la gent, que xerrava de forma animada. 

Un cop a la barra li vaig demanar a un dels dos cambrers —un 

noi escanyolit amb una camisa que li anava quatre talles petita— 

una Coca-Cola per a mi i una Fanta de taronja per al Sam. Ens 

va servir de seguida. Em vaig fixar que l’altre cambrer tenia els 

llavis pintats de color cirera. 

—Hi havies estat abans? —vaig preguntar al meu amic. 

L’indret no m’inspirava confiança. 

—Fa segles —respongué ell, i va fer una pausa per xarrupar, 

feliç, una mica de la seva beguda—. Abans s’hi reunien aficio-

nats als jocs de rol. El lloc ha canviat una mica. 

—Ja. 

Encara no havia fet el primer glop quan, a través dels altaveus, 

ens van anunciar que el xou estava a punt d’arrencar. Tothom es 

va abalançar sobre les cadires, i quan ja creia que no podríem seu-

re en Sam n’assenyalà dues a pocs metres de l’empostissat. No era 

una ubicació idònia, ens tenien a mà si demanaven la 

col·laboració d’algú del públic. Però la possibilitat d’haver de fer 

de conillet d’índies era millor que quedar-se dret durant la pròxi-

ma hora. Vam ocupar les cadires abans que ens les pispessin. 

A tocar de nosaltres hi havia un home fornit amb els braços 

tatuats. Estava acompanyat per una rossa amb caçadora texana, 
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la noia estava bastant bona. Ella va encendre una cigarreta tot 

passant-se per l’arc del triomf  la prohibició de fumar, la xuclà i 

deixà anar el fum pel nas i la boca al mateix temps. Alhora, una 

boira violeta començà a omplir els baixos de la sala. 

La intensitat de la llum va disminuir. El raig circular d’un fo-

cus va il·luminar el teló, que en obrir-se mostrà un personatge 

amb barret de copa. En sentir els aplaudiments l’home va fer 

una reverència. Era l’individu que apareixia al pòster de 

l’entrada, el mag Leblanc, però en persona se’l veia molt desmi-

llorat. Tenia bosses sota els ulls i la panxa d’un addicte a les 

llonganisses. La cara, rodona i tova, li brillava per un excés de 

maquillatge, i el seu bigoti no era negre sinó del color del cafè 

amb llet. Estava clar que, pel que feia al cartell, algú s’havia pas-

sat amb el Photoshop. El mag es va treure el barret i sobre el 

seu cap va aparèixer un colom, que va batre l’aire amb les ales 

fins a estimbar-se contra el fons negre de l’escenari. Tot seguit, 

una dona que superava els seixanta va sortir per un dels laterals, 

mastegant xiclet i emmotllant-se dins de la cotilla en la qual 

s’havia embotit. Portava una faldilla d’un pam i anava descalça, 

com si s’hagués vist obligada a aparèixer abans del que tenia 

previst. Aviat vaig descobrir que no duia calces: en doblegar-se 

per recollir el colom ens va ensenyar un cul cel·lulític i rosat, 

com el d’un babuí. 

Vaig témer que la Coca-Cola se m’indigestés. En Sam era una 

persona de gustos peculiars, aquell circ devia dirigir-se a rarets 

com ell. Jo no hi hauria anat si, durant tota la setmana, no 

m’hagués estat torturant dient-me que tindríem l’oportunitat de 

veure un gran geni en acció. Però en Xavier Sampietro, àlies Sam, 

vivia en el seu propi univers, i allò que l’entusiasmava podia per-

fectament ser kitsch o decadent. Per la part que em tocava, no 
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creia que l’homenet que teníem davant fos capaç de despertar en 

mi cap emoció positiva, amb tota certesa no trigaria gaire a 

adormir-me. La pròxima vegada que sortíssim junts seria jo qui 

escolliria on anar. 

La dona es va emportar el colom i al cap d’uns segons va re-

aparèixer empenyent una llitera metàl·lica, on s’hi ajagué sense 

gens de gràcia. Es movia com un ànec alcoholitzat. El mag la 

cobrí de cap a peus amb un llençol blanc i, amb pols taquicàrdic, 

li va fer una mena d’imposició de mans. La dona i el llençol van 

començar a levitar i van quedar suspesos a dos pams de la llitera. 

En Leblanc, per tal de demostrar que no hi havia cap corda o 

muntura que servís de subjecció, va passar un cèrcol metàl·lic al 

voltant del cos flotant. En acabat, el cos tornà a descendir i 

ocupà de nou la posició que havia tingut inicialment sobre la 

llitera. 

—Bravo! —va exclamar un paio des del fons de la sala. 

També es va sentir l’aplaudiment d’algun incondicional. 

El truc era poc original, per no dir una merda. Si tot havia de 

ser així, seria millor que em fotés a clapar ja. Però llavors va pas-

sar una cosa sorprenent: el mag s’encastà el barret de copa fins a 

la barbeta i, d’una revolada, estirà el llençol que cobria la seva 

ajudant. Aleshores em vaig adonar que en realitat era en Leblanc 

qui ocupava la llitera, la cotilla rosa amb prou feines el deixava 

respirar. Qui havia estirat el llençol era la dona amb cul de babuí, 

que s’acabava de treure el barret i ens saludava aixecant els braços. 

La gent aplaudia amb fervor. Jo estava atònit i en Sam, tri-

omfal, em va recordar que ja m’havia dit que aquell paio era la 

re-hòstia en vinagre. Van córrer el teló i vaig deixar de banda els 

meus prejudicis, havia de reconèixer que el número havia estat 

bestial. 
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En Leblanc no va trigar a tornar a l’escenari. Els tramoistes 

hi havien posat, durant els dos minuts de pausa, una caixa de la 

mida d’una rentadora i un suport amb mitja dotzena d’espases. 

La gent va dirigir de nou l’atenció cap al mag. El silenci sobre-

vingut va fer audibles uns roncs suaus i arrítmics, provenien 

d’un iaio que era en una taula propera. Anava amb una america-

na grisa i duia una corbata estampada, lletja com un pecat mor-

tal. Però el que realment cridava l’atenció era que allà dins portés 

ulleres de sol, la muntura de les quals era d’un groc lleugerament 

fosforescent. Tot plegat li conferia, en aquell context de pe-

nombra, un aspecte estrafolari. Se’l veia tan a gust que em van 

venir ganes de fer una becaina; si no fos pel modafinil proba-

blement m’hauria adormit com ell. 

En Leblanc va agafar una espasa per mostrar-nos-la. La fulla 

brillà, i vaig dubtar de si era o no era un objecte d’attrezzo. La 

seva ajudant es va introduir dins de la caixa, que ell tancà i sege-

llà amb un cadenat. Posteriorment, amb un gest brusc, travessà 

la caixa amb l’espasa. 

Per la cua de l’ull vaig percebre moviment. Em vaig girar. 

Dos individus s’acostaven a cops i empentes cap a nosaltres. 

Un era un home calb i gras, de no més d’un metre seixanta, i 

l’altre una dona amb dessuadora; duia la caputxa posada i no se 

li veia el rostre. Es van aturar a quatre taules d’on érem. Vaig 

advertir, entre les exclamacions de sorpresa dels que ens envol-

taven, que anaven armats. Allò formava part de l’espectacle? Tot 

d’una ens van apuntar amb els canons de les seves pistoles i van 

obrir foc. En sentir el xiulet de les bales vaig tenir la sensació 

que el cor em feia stop. No es tractava de cap muntatge, ens es-

taven disparant de veritat. La gent va començar a cridar i a cór-

rer cap a la sortida. El mag es va desintegrar i la seva ajudant —
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que hauria d’haver estat dins de la caixa— va emergir mig em-

bogida per una obertura que hi havia al terra de l’escenari. Jo 

vaig notar que els músculs se m’afluixaven i em vaig desplomar. 

Vaig quedar petrificat, sense poder moure ni un dit. 

Des de la meva posició vaig veure la rossa de la caçadora te-

xana —la que poc abans havia encès una cigarreta— amb una 

automàtica a la mà. Disparava contra els dos individus que ens 

havien atacat. Aquests es van replegar cap al fons del local, i 

després d’un breu intercanvi de trets van fugir per la sortida 

d’emergència. 

Algú em va agafar per les aixelles i em va arrossegar entre 

gots trencats i cadires tombades. No era en Sam: el vaig veure 

ajupit sota una taula, aferrant el seu mòbil com si fos un rosari. 

Em van dur a l’exterior del teatre i vaig quedar estès a la vo-

rera. Els pulmons se’m van omplir d’aire calent. Notava fiblades 

a les cames, alguns fragments de vidre se m’havien enganxat als 

pantalons i m’havien esgarrapat la pell. Davant meu van aparèi-

xer unes botes de canya alta, una imitació barata de les de pell de 

cocodril. 

Si bé tenia les extremitats adormides ja podia tornar a bellu-

gar-les. Però quan vaig intentar posar-me dret algú em va fotre 

un cop al clatell. Un dolor punxant em va resseguir la part 

posterior del crani i vaig perdre el coneixement. 
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CAPÍTOL 2 

 

Roger Pearce 

 

 

otava que em movia. 

Vaig obrir una mica els ulls. Tot eren imatges borroses, 

fluctuants, i la sensació de mareig que les acompanyava em va obli-

gar a tancar els ulls de nou. Vaig remugar. M’havien deixat baldat. 

—Sembla que la princesa s’està despertant —va dir un home 

de veu rovellada. 

En separar una altra vegada les parpelles vaig constatar que 

s’havia fet de nit. El mareig va anar desapareixent de forma pro-

gressiva i, al mateix temps, els objectes es van anar definint sota 

la llum pàl·lida dels fanals que desfilaven pel meu costat. 

Em trobava en un dels seients posteriors d’un cotxe, des 

d’on veia el conductor de perfil. Era un individu corpulent, de 

faccions dures i amb barba de tres dies. Portava una samarreta 

de màniga curta, i al braç tenia tants tatuatges com un yakuza. 

L’havia vist al teatre. 

Em vaig girar cap a l’esquerra i les cervicals em van cruixir. 

Vaig topar amb el rostre de la rossa de la caçadora texana, ella 

em mirava amb una expressió impertorbable. Devia fregar la 

trentena. Tenia uns ulls intensament verds, espectaculars. Del 

coll li penjava un amulet amb forma de creu egípcia. 

—Què collons... 

No vaig acabar la frase. Una cosa dura se’m va clavar al ro-

nyó: ella me’l premia amb la punta de la seva pistola. Els mús-

N 



EL MECANISME 

23 

 

culs se’m van tensar. Qualsevol moviment brusc, accidental, 

podia fer que l’arma es disparés. Vaig resar perquè cap sot no 

em fes saltar la vesícula pels aires. La noia es mantenia impassi-

ble, com si estigués acostumada a actuar d’aquella manera. Jo 

estava confús. Uns paios m’havien intentat pelar i la rossa ho 

havia evitat, però ara era jo qui podia rebre un tret d’ella. Amb 

un fil de veu vaig dir: 

—No sé què passa, però us juro que... 

—Calla —em tallà el yakuza. 

La situació no tenia ni cap ni peus. M’havien pres per algú al-

tre? No hi havia cap altra explicació. Jo era un simple estudiant 

de dret, pobre i de salut fràgil, de qui la gent tenia tendència a 

burlar-se. Ningú pagaria ni un euro per mi, no valia la pena se-

grestar-me. 

En mirar a través de la finestreta vaig veure que circulàvem 

pel lateral de la Diagonal. Hi havia poc trànsit. Abans d’arribar a 

la plaça de Francesc Macià vam trencar per Casanova. 

—Els hem perdut —va dir l’home tatuat. Entre els dibuixos 

del seu braç es distingia el d’un drac xinès, d’escames verdes i 

cresta rogenca. 

—No poden ser lluny —afirmà la noia. 

L’home va reduir la velocitat. Vam passar per davant d’un 

hotel, a prop de l’entrada hi havia un grup de persones que xer-

raven alegrement. Algunes gesticulaven com si haguessin mamat 

més del compte. El típic sopar d’empresa, tothom molt formal 

fins al quart cubata. Després sempre venien les rialles fàcils i 

frases de l’estil “ets de puta mare”, “jo controlo”, o “si vols 

t’ensenyo el meu apartament”. 

—Els veig, entren a l’hotel! —va exclamar la rossa mirant 

per la lluna posterior del vehicle—. Aparca on puguis. 
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L’home tombà pel primer carrer i parà davant d ’un gual. 

Després va sortir del cotxe i va obrir la meva porta. Jo no ho 

podia fer perquè algú n’havia arrencat la maneta de l’inte-

rior. 

—Si fas cap tonteria, et deixo sec —em va advertir la rossa. 

Vaig fer que sí amb el cap i ella va apartar el canó de mi. Allò 

em va relaxar una mica. Vam baixar del cotxe, que resultà ser un 

Seat León de color groc llimona. Li havien posat un aleró sobre el 

maleter, més propi d’un Boeing 747 que no pas d’un turisme, i les 

seves llandes lluïen com si les acabessin de cromar. També tenia 

mitja dotzena de fars més del compte. Amb aquell monstre era 

impossible passar desapercebut, no s’entenia que algú l’utilitzés en 

un segrest. 

La rossa es ficà la pipa a la butxaca de la caçadora. Era 

maca i tenia mala llet, una combinació perillosa. Ens vam po-

sar a caminar. Quan vaig voler saber l’hora em vaig adonar 

que m’havien pres el rellotge. En palpar-me els pantalons vaig 

descobrir que també m’havien fotut les claus, el mòbil i la 

cartera.  

—Hauran aparcat per aquí, si veig el cotxe li peto les rodes 

—va dir el yakuza. Portava una pistola a la mà, però l’havia ocul-

tat embolicant-la amb la seva jaqueta, evitant així cridar 

l’atenció. Vaig observar les seves botes. Efectivament, la pell de 

cocodril era més falsa que una moneda de tres euros. 

De seguida vam ser davant de l’hotel. Li havien posat un 

nom tremendament original: Hotel Barcelona. L’estaven remo-

delant, part de la façana l’ocupava una bastida coberta per una 

lona. Cada cop hi havia més gent a l’entrada, i algú deia de con-

tinuar la festa per la zona del Camp Nou. 

Vam entrar al hall. 
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A l’hotel s’hi havia celebrat un sopar organitzat per GÓMEZ & 

FOURHOUSES, ADVOCATS, així ho indicava la cartolina situada 

damunt d’un faristol. Era un bufet de renom. Jo havia pensat 

enviar-hi el currículum un cop hagués acabat la carrera, si bé no 

tenia clar que, arribat el moment, la firma continués existint. Em 

va cridar l’atenció que un despatx tan prestigiós com aquell ha-

gués triat un hotel de dues estrelles per a un sopar d’empresa. 

—A la llista hi ha un advocat —xiuxiuejà el yakuza. 

—En Pearce —digué la rossa—, l’han vingut a buscar. 

La recepció era de planta rectangular i tenia el terra de mar-

bre, les lloses estaven picades i havien perdut la seva brillantor. 

Hi havia una butaca de cuir i alguns testos buits. El taulell de 

recepció estava a mà esquerra, al cantó dels ascensors. El recep-

cionista era darrere del taulell. Contemplava absort la pantalla 

del seu ordinador i feia cara d’anar restret. A pocs metres d’ell, 

una treballadora del servei de neteja passava la baieta amb des-

gana. Cap dels dos no es va fixar en nosaltres. Tampoc ho va fer 

el noi que, amb un got de tub a la mà, va creuar l’entrada i es va 

dirigir cap al fons del hall. 

—Seguim-lo —va dir la rossa. 

Així ho vam fer. 

La recepció comunicava amb una mena de vestíbul allargat, 

les parets del qual vibraven al ritme d’una música espantosa. A 

l’altre extrem del vestíbul hi havia dues portes batents, el noi les 

va empènyer i es va barrejar amb la multitud que hi havia a 

l’altra banda. Nosaltres vam fer el mateix. 

Allà dins la foscor estava fragmentada per flaixos de colors. 

L’home tatuat m’endinyà un cop a l’esquena, obligant-me a ca-

minar entre els cossos que omplien la pista de ball. Què hi fè-

iem, en una discoteca? Una olor especiada em pujà fins al nas, 
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algú s’estava fotent un peta. Però ves a saber qui, tothom feia 

pinta d’anar fumat. 

La rossa avançava escrutant el rostre de la gent. No vam trigar 

a arribar fins a l’altra punta de la sala, on una plataforma cilíndrica 

acabava de ser coronada per una espontània. La noia —que es 

movia com una stripper passada de voltes— es va treure la brusa i 

la va llençar contra la munió de caps que tenia als peus. Quan ja 

s’havia descordat la cremallera dels pantalons, una altra noia —la 

típica amiga que et fot la festa enlaire— l’estirà d’una cama per 

obligar-la a abandonar el cilindre. La primera noia s’hi resistí —la 

seva oposició li va costar perdre una sabata—, però malaurada-

ment no va poder evitar que la fessin caure de la plataforma. 

D’haver-s’hi mantingut, estic convençut que més d’un li hauria 

posat un bitllet de vint a la goma de les calcetes. 

Ens vam situar en un dels marges de la pista de ball. En 

comptes d’una reunió de juristes allò semblava un comiat de 

solter. La rossa va desviar l’atenció cap a la barra, en concret cap 

a un individu que es mantenia apartat de la resta de parroquians. 

Se li va acostar com si intuís alguna cosa. Jo la vaig seguir abans 

que el yakuza em fotés un cop per obligar-me a avançar. 

En aquella part de la sala la música no sonava tan forta. La 

rossa tocà el colze del paio i ell es tombà trontollant. Anava tor-

rat. 

—Busco en Roger Pearce —cridà ella—. El coneixes? 

L’home devia rondar els trenta-cinc. Anava amb texans i ca-

misa de quadres, no tenia aspecte d’advocat. La seva imatge en-

caixava més amb la d’un comptable o la d’un informàtic. 

—EnPearce... està moltsol·licitat... —parlava enganxant les 

paraules—. Acaba devenir deLondres... i... i... totes se’l volen 

trapinyar... 
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—L’has vist? 

—Einena... tranquil·la... —va fer un glop de la seva beguda i 

afegí—: Arribes tard... peròsivols... jo estic disponible... 

La rossa va somriure: 

—Abans necessito trobar en Pearce. I què vol dir que he fet 

tard? 

El comptable o informàtic s’adonà que ella no anava sola. Va 

mirar-nos a mi i al yakuza amb recel. 

—Treballeu albufet? Noustincvistos... 

—Som becaris —digué el yakuza amb impaciència. 

—Ah... Cada vegada... us agafen més grans... —comentà ell 

repassant-lo de dalt a baix. 

Sense perdre el somriure, la noia el va agafar pel braç amb 

força. L’individu va deixar anar el got, que impactà contra el 

terra i es trencà. 

—En Pearce, on és? 

Ell se l’espolsà amb brusquedat. La va contemplar com qui 

no entén res, però de cop i volta la seva expressió va canviar per 

una altra d’entremaliada. 

—Hosento per tu... fadeuminuts... se n’ha anat amb una tia... 

ara se l’estarà tirant enuna habitació... però noetpreocupis... si tu 

vols... 

En un acte poc meditat, el paio posà la mà sobre la cintura 

de la rossa. Ella reaccionà amb un cop de cap brutal. Em vaig 

esgarrifar. L’home se n’apartà amb la boca oberta i el nas tren-

cat. La sang li va tacar la camisa de quadres. El yakuza l’agafà 

perquè no perdés l’equilibri i el va acostar a un dels tamborets. 

—Et trobes bé? —elevà la veu per fer-se sentir, alhora que 

comprovava si algú havia vist l’agressió—. Per avui ja has ma-

mat prou! 
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Jo no entenia què estava succeint ni què hi pintava jo, en 

aquella història. Tampoc no sabia qui era en Roger Pearce i, per 

ser sincer, m’importava una merda. Vaig aprofitar que estaven 

distrets per evadir-me cap a la pista de ball. Em vaig obrir pas a 

empentes fins que, a mig camí de la sortida, vaig topar amb un 

subjecte que duia un xal de plomes roses sobre les espatlles. 

El DJ va punxar una música llatina indigerible, i els que 

m’envoltaven es van posar a fer moviments de maluc pronunci-

ats. Inesperadament, l’individu del xal se’m va enganxar com 

una paparra, en una abraçada tant fogosa com desagradable. Pel 

que semblava aquella nit estava de sort: l’únic que em faltava era 

que em donessin pel cul. Me’n vaig desempallegar amb una pun-

tada de peu a la cama —ell la va arronsar com un flamenc— i 

vaig fer-me un forat entre la multitud. Havia de sortir d’allà im-

mediatament. Però quan era a punt d’aconseguir-ho algú em va 

agafar de la samarreta i em va estirar cap enrere. La cara de la 

rossa va aparèixer del no-res. Vaig tenir un calfred que m’arribà 

fins a les ungles dels peus. 

—L’has cagat. 

Vaig empassar saliva, les seves paraules sonaven a sentència 

de mort. No havia estat prou ràpid. “En què estàs pensant, vols 

que et matin?”, em va dir la meva veueta interior. Aquells dos no 

feien broma, si els emprenyava podia acabar malament. 

La rossa em va deixar anar amb un gest de menyspreu i va 

enfilar cap a la sortida. 

—Tira —m’ordenà el yakuza. 

No li va caldre insistir, notava el canó de la seva pistola aca-

riciant-me el còccix. 

Vam desfer el camí que ens havia dut a la discoteca. A la re-

cepció solament hi vam trobar la treballadora del servei de nete-



EL MECANISME 

29 

 

ja, que escorria la baieta a la galleda. No va advertir la nostra 

presència fins que ens va tenir davant. 

—Has vist pujar una parella? —li va preguntar la rossa. 

La dona, de trets precolombins, es va treure els auriculars de 

les orelles. Amb un dels ulls apuntava cap a Itàlia; amb l’altre, 

cap a Nicaragua. 

—¿Cómo dice? 

—Si has visto a una parejita subir a una de las habitaciones —va in-

tervenir el yakuza—, ya sabes, a follar. Hace diez minutos, quince. 

La dona ens va observar en silenci. Vaig llançar-li una mirada 

angoixada i ella va entendre que tenia problemes. De fet, estic 

convençut que va veure la culata de la pistola sobresortint de la 

caçadora de la rossa. 

—Las habitaciones por horas están en la quinta planta —va dir, i es 

posà de nou els auriculars. 

Va reprendre la feina amb el cap cot, desentenent-se de mi. 

No mouria un sol dit per ajudar-me. La vaig maleir, tant de bo els 

d’immigració l’enviessin al seu país d’origen, allà pel tercer món. 

Ens vam apropar als ascensors. En un hi havien enganxat un 

paper on posava “fora de servei”, així que ens vam situar enfront 

de l’altre. Les nostres imatges es van reflectir a la superfície me-

tàl·lica, deformant-les i convertint-les en grotesques. L’ascensor 

era a la cinquena planta. La rossa pitjà el botó però el dígit es va 

mantenir invariable. Hi insistí. Res. La màquina no funcionava. 

—Per les escales —va dir. 

Vaig agafar aire. Pujar cinc pisos a peu era un esforç al qual 

no estava acostumat. 

 

Vaig arribar a la cinquena planta esbufegant. Jo m’hauria pres 

l’ascens amb més calma, però l’automàtica del yakuza era un es-
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tímul poderós. Em vaig ajupir, necessitava un break. Crec que si 

haguéssim pujat en ascensor no hauríem anat més de pressa.  

Davant nostre s’estenia un passadís cobert per una moque-

ta amb motius florals, al segle XIX ja devia estar passada de 

moda. Les habitacions eren a banda i banda del passadís, i 

l’espai estava il·luminat per llums de pantalles blanques penjats 

a les parets. 

Vaig sentir una veu i el so d’una porta que s’obria. Quan 

l’home calb va aparèixer davant de nosaltres em vaig posar tens. 

Era un dels dos personatges que ens havia disparat al Möbius. 

Ell ens va veure i ràpidament va tornar a ficar-se a l’habitació, 

tancant la porta amb un cop brusc. 

La rossa empunyà la seva pistola i avançà uns metres, jo no-

tava la sang bombant-me a les temples. El yakuza em va empen-

tar perquè no em quedés quiet. 

L’home s’havia amagat a la 521. La porta estava tancada per 

dins, però allò no suposava cap problema: la rossa va apuntar 

cap al pany i el va volar d’un tret. Després esbotzà la porta amb 

una puntada de peu. 

El yakuza es va introduir a la cambra al més pur estil GEO, 

lleugerament flexionat i enganxant l’espatlla a la paret. 

—Han sortit per la finestra —va dir al cap d’un moment, i a 

continuació afegí—: Ens han deixat un regalet. 

La rossa entrà a l’habitació i jo la vaig seguir sense pensar, 

com un robot, les meves cames actuaven pel seu compte. 

L’habitació tenia forma de ela i des de l’entrada només se’n tenia 

una visió parcial. Vaig veure un rebedor estret amb un armari 

encastat, més enllà del qual hi havia una cadira amb una bossa 

de dona penjada del respatller. La finestra de l’habitació donava 

als bastidors que havien adossat a la façana per remodelar-la; la 
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malla que cobria l’estructura metàl·lica era molt fina, i a través 

seu es podia distingir la llum dels edificis propers. 

La finestra era oberta. El yakuza va treure mig cos per aques-

ta i mirà cap avall. 

—Hòstia, la veig! —va exclamar. 

Creuà l’obertura i posà els peus sobre la bastida. El vam per-

dre de vista. 

Les meves cames van fer un parell de passes més. Vaig tenir 

una visió completa de l’habitació. A l’esquerra, sobre el llit, hi 

havia un home nu, amb els braços en creu i un tall profund al 

pit. La sang tenyia els llençols d’un vermell intens. La boca de 

l’home estava oberta d’una manera impossible, com si la mandí-

bula se li hagués desencaixat, i les seves genives eren una massa 

de carn sense dents. 

Aquell era el regalet a què s’havia referit el yakuza. 

—Deu ser en Pearce —va dir la rossa. 

Allò no podia ser real, estava patint una al·lucinació. De sob-

te tot em donava voltes. Em va fallar l’equilibri i, al cap d’un 

instant, estava amorrat a la moqueta. 

Era la segona cataplexia que patia aquella nit. 

Vaig veure que a terra, al costat del llit, hi havia una noia 

despullada amb un trau al cap. Devia ser la darrera conquesta 

d’en Pearce. No es movia, però em va fer l’efecte que respirava. 

On m’havia ficat? 

Vaig anar recuperant les forces de forma gradual. En un pa-

rell de minuts em podria posar dret. 

La rossa va treure el cap per la finestra, però en comptes de 

traspassar-la es va fer enrere i va anar cap a la tauleta de nit. A 

sobre hi havia una cartera. La va examinar amb moviments rà-

pids i imprecisos, delataven nerviosisme. Es va ficar a la butxaca 
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els diners que hi va trobar i va donar un cop d’ull a la resta del 

seu contingut. 

Em vaig posar de quatre grapes. Ella tornava a estar distreta, 

tenia l’oportunitat de fotre el camp. M’havia d’arriscar. Vaig ga-

tejar lentament cap al passadís i, ja fora de l’habitació, em vaig 

girar per comprovar si m’havia vist. Continuava donant-me 

l’esquena, havia agafat la bossa de la cadira i l’havia capgirat per 

fer caure el que hi havia dins. 

Tot d’una, la porta de l’armari encastat es va obrir sense fer 

soroll. L’home calb en va sortir sigil·losament, sense adonar-se 

que jo era just darrere seu. Tenia un ganivet a la mà. La rossa 

estava ocupada inspeccionant els objectes escampats per la mo-

queta i no va advertir el perill. Quan la fulla del ganivet es va 

retallar a contrallum el pols se’m va disparar. 

El més intel·ligent hauria estat tocar el dos i deixar-la sola, al 

cap i a la fi aquella no era la meva guerra. Però l’excés 

d’adrenalina o bé et paralitza o bé anul·la la teva capacitat de 

reflexió, i llavors et fa fer coses que ningú amb dos dits de front 

faria. És el que em va succeir a mi. Perquè en comptes de girar 

cua em vaig aixecar i vaig abalançar-me sobre l’home. Aquest ja 

era a un metre i mig d’ella. El meu placatge els va arrossegar a 

tots dos cap a terra, la rossa es colpejà contra el marc de la fi-

nestra i quedà atordida sobre la moqueta. 

Vaig intentar immobilitzar l’home, però ell va aconseguir 

posar-se dret. Es movia amb l’agilitat d’una taràntula. Per sort 

havia perdut l’arma. Abans que jo em pogués aixecar 

m’incrustà la sola de la sabata a l’estómac. Em vaig retorçar de 

dolor. Després se’m va asseure a la panxa, com un genet, i em 

va fotre un cop de puny als morros que em va fer saltar les 

llàgrimes. 
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—Cabró —li vaig dir, completament aterrit, amb un regust 

dolç relliscant-me pel paladar. 

L’individu no parava de fer ganyotes. Li pudia l’alè, i les úni-

ques dents que tenia eren dues incisives separades un dit entre 

si. El vaig colpejar als costats, tan fort com vaig poder, però no 

va servir per treure-me’l del damunt. Quan ja es disposava a fer-

me tastar de nou la seva dreta d’acer, es van sentir uns trets al 

carrer. Allò el va aturar. S’aixecà i sortí per la finestra com si 

estigués posseït per l’esperit d’un saltimbanqui. 

Em vaig quedar ajagut, quiet i expectant, sense entendre el 

que acabava de succeir. Encara hi pensava quan la rossa em va 

allargar la seva mà. S’havia recuperat del cop i ara estava dreta. 

Tenia un tall a la cella, li sagnava una mica. Li vaig acceptar la 

mà i em vaig aixecar. 

El ganivet de l’home havia anat a parar als peus de la tauleta 

de nit. La noia el va veure i em va observar mossegant-se el llavi 

inferior. Jo potser havia actuat com un inconscient, però gràcies 

a això li havia salvat la vida. 

Tots dos ho sabíem. 

—Això no canvia res entre nosaltres —em va dir. 

Parlava seriosament. 

Els primers compassos d’un tango van fer que ella tragués el 

seu mòbil. Va prémer una tecla i se’l va posar a l’orella. Deixà 

anar un “ok” i penjà. 

—Hem de marxar —em va dir assenyalant la finestra—. Tu 

primer. 

Per què no fèiem com la gent civilitzada i baixàvem per les 

escales? La mirada se’m va desviar cap a la seva pipa, ara la duia 

a la cintura. “Com tu vulguis nena”, em vaig dir. No estava en 

condicions de negociar. 
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Vaig abandonar l’habitació sense atrevir-me a mirar, per dar-

rera vegada, el cadàver d’en Roger Pearce. 

 

El descens va ser un malson. La bastida no tenia cap escala 

adossada, i vam passar d’un nivell a l’altre agafant-nos als ferros 

de la part exterior de l’estructura, amb el risc d’estimbar-nos des 

d’uns quants pisos d’altura. La rossa —que anava enganxada a 

mi— gairebé em va fer perdre l’equilibri un parell de vegades, va 

ser un miracle que no acabés esclafat contra la vorera. 

A baix ens esperava el Seat León tunejat. Hi vam pujar. El so 

d’unes sirenes s’acostava, els trets havien fet que algú truqués a 

la policia. El yakuza va arrencar cremant goma de pneumàtic i 

les sirenes aviat van desaparèixer. 

Passats uns minuts, la rossa mirà cap enrere per tal 

d’assegurar-se que no ens estaven seguint. 

—Afluixa —li va dir al seu còmplice. 

Ell va aixecar el peu de l’accelerador. 

Vam entrar en un carrer fosc que s’anava fent estret. Alesho-

res la noia em va enfocar amb els seus ulls verds i vaig creure 

discernir-hi una punta d’agraïment. Em vaig asserenar. 

Estava esgotat. Volia veure cap a on ens dirigíem, però em 

vaig adormir. El moviment de tot vehicle tenia en mi un efecte 

narcòtic, tan efectiu com una classe d’economia política. 

Quan em van despertar tot eren presses. Vam baixar del cot-

xe i ens vam ficar en un portal petit, no vaig tenir temps de do-

nar una ullada al meu voltant. Dins del portal hi havia una escala 

que es perdia en la foscor. 

—Puja —em va dir l’home tatuat. 

Vaig iniciar l’ascens amb pas vacil·lant. 
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l pis desprenia una olor rància. Vaig seguir la rossa fins a 

un menjador de parets humides i escrostonades, les rajo-

les del qual eren blanques i negres com les caselles d’un tauler 

d’escacs. El mobiliari es limitava a una taula amb calaixos, dues 

cadires de fusta i un sofà atrotinat. Sota la taula hi havia tres 

piles de diaris lligats amb cordills. 

Em van fer seure al sofà i vaig clavar-me una molla que 

s’havia desviat de trajectòria. Vaig moure’m cap a un costat. Em 

notava els morros inflats, era un miracle que el cop de puny de 

l’home calb no m’hagués fet saltar cap dent. 

La rossa sortí del menjador i hi tornà al cap de poc, prement un 

drap amb glaçons sobre la ferida que tenia a la cella. S’havia desfet 

de la caçadora texana i la seva samarreta, de màniga curta, deixava 

a la vista el tatuatge d’una serp envoltant-li el braç esquerre. 

—La pròxima vegada estigues més atent —va dir ella. 

—Ho sento nena —es defensà el yakuza—, em pensava que 

els dos havien sortit per la finestra. Com podia saber que Mr. 

Propper s’amagava a l’armari? —Encengué una cigarreta i em 

mostrà un somriure tenyit de nicotina, tan fals com la pell de les 

seves botes. 

Vaig pensar que durant el viatge, mentre jo dormia, la rossa 

li havia explicat que l’home calb gairebé l’apunyala. Potser també 

li havia dit que gràcies a mi encara era viva. 

E 
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—Són una penya perillosa —continuà el yakuza—, ja has 

vist el que li han fet al guiri. I ella m’ha disparat quan la perse-

guia. Estàs segura que no saps de què va la pel·lícula? 

—Ves a cagar —rondinà la rossa tot mirant si el drap s’havia 

tacat de sang. 

—No et sulfuris nena, és dolent per al cutis. 

Qui eren aquells dos? Em tenien completament desconcer-

tat. Vaig tancar els ulls per reflexionar sobre tot el que estava 

passant, però tot d’una vaig quedar-me clapat. La nit d’acció 

m’havia deixat KO. 

 

Quan al cap d’una estona em vaig despertar, la llum ja no prove-

nia del sostre sinó que es filtrava pels llistons de la persiana del 

menjador. La rossa seia en una de les cadires, jugava amb l’amulet 

que li penjava del coll i tenia un aire absent. El yakuza estava dret 

al costat de la taula, sobre la qual ara hi havia un pack de llaunes 

de cervesa. El paio s’havia engominat els cabells i els duia penti-

nats cap enrere. Em va mirar, va agafar una de les cerveses i me la 

va llançar. No sé com, la vaig caçar al vol. La llauna estava freda. 

—Espero que no et tombi princesa —em va dir. 

Va encendre una cigarreta i es va asseure a l’altra cadira. Ho 

va fer a l’inrevés, plegant els braços sobre el respatller i sense 

deixar d’observar-me. 

—Què voleu de mi? —vaig preguntar un cop em vaig carre-

gar de valor—. Em confoneu amb algú altre... 

La rossa em va interrompre: 

—Ets el Daniel Ferrer? Vas néixer el vint de juliol del noran-

ta? Vius al carrer Galileu? 

Estava perplex. Sabien com em deia, la data del meu naixe-

ment i l’adreça de casa. Però no era a mi a qui buscaven, no po-
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dia ser. Algú li havia donat el meu nom per error, jo era víctima 

d’una terrible equivocació. 

—No ens hem confós —se’m va avançar ella; es va posar 

dreta i va començar a donar voltes pel menjador—. Bé, com que 

estarem uns dies junts serà millor que ens presentem. Jo soc 

l’Andrea, ell es diu Seth. 

L’home va fer un gest amb el cap. 

Què significava que estaríem “uns dies junts”? Si la seva in-

tenció era retenir-me fins a cobrar un rescat, ho tenien pelut. 

—No tinc diners —vaig dir. 

En Seth —quina mena de nom era aquell?— va somriure. La 

rossa, la tal Andrea, s’acostà a mi i s’inclinà. Em va contemplar 

amb aquells ulls verds com la kriptonita, capaços de fer caure la 

bava a més d’un. Era evident que també amagaven secrets que 

era millor no conèixer, qualsevol amb dos dits de front se’n 

mantindria allunyat. 

—No volem diners, sinó una mica d’informació. 

Se separà de mi i s’apropà a la finestra. Mirà cap a fora a tra-

vés d’una de les escletxes de la persiana. 

Informació? A quina mena d’informació es referia? M’estava 

posant nerviós. 

—Què saps del doctor Hermes Casanova? 

No tenia ni flowers de qui m’estava parlant. Al llarg de la meva 

vida havia conegut un munt de metges, però no en recordava 

cap amb el nom d’un déu grec. 

L’Andrea i en Seth esperaven una resposta. No sabia quin 

dels dos em feia més por. Vaig deixar la cervesa sobre el sofà i 

em vaig passar les mans per la cara. 

—Com? —vaig dir provant de guanyar temps. 
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—Que ens parlis de l’Her-mes-Ca-sa-no-va —va dir en Seth, 

expeditiu. 

Era inútil, no coneixia ningú amb aquell nom. 

—No sé —vaig dir amb una intranquil·litat creixent—, no 

em sona gens. 

En qualsevol moment en Seth em podia bufetejar, a les 

pel·lícules, quan interrogaven algú, sempre anava així: si et nega-

ves a cantar, et fotien un raig d’hòsties. Vaig empassar-me saliva, 

no volia que em fessin mal. Per evitar-ho estava disposat a con-

fessar que en Casanova era el meu ginecòleg. 

—Et crec —afirmà la rossa—, a mi tampoc em sonava. 

Es dirigí cap a la taula i n’obrí un calaix. En va treure un pa-

per, me’l va allargar i vaig agafar-lo amb dits tremolosos. 

 

 



EL MECANISME 

39 

 

 



Marck Castelló 

40 

 

El full estava escrit a mà i contenia una llista amb noms. En-

tre aquests hi havia el meu. Anava seguit de la data del meu nai-

xement i de l’adreça de casa. Al final del full apareixien un seguit 

de números amb lletres intercalades. 

—Coneixes algú de la llista? —em va preguntar l’Andrea. 

—Què és això? —vaig murmurar. 

Em sentia cansat i em costava ordenar els pensaments, el fet 

de no haver pres la medicació m’estava passant factura. Havia 

dormit una mica, sí, però malgrat tot... 

...em trobava enmig d’un prat ple de flors grogues, sota un cel blau amb 

núvols de cotó fluix. El paisatge era idíl·lic, però alguna cosa feia olor de 

socarrimat. Un poni rosa pastava a prop meu, arrencava les flors i les 

mastegava sorollosament. Tenia la crin taronja i una frase pintada al llom 

que deia “jo no fumo cavall”. Em va semblar lògic. Darrere seu, en un 

segon pla, tres col·legiales amb trenes jugaven a saltar la corda. Duien les 

bruses mig descordades i les seves faldilles eren pràcticament inexistents, 

eren la típica barreja entre nena i puta. No paraven de riure. La del mig 

portava un barret de copa i, quan saltava, la faldilla se li aixecava fins al 

melic deixant al descobert unes calces negres... 

Algú em va sacsejar. Vaig obrir els ulls, espantat. 

—Ei, princesa, desperta. Aquest tio és la polla. 

Vaig tancar els punys amb força. En Seth desconeixia que 

era poc recomanable —per no dir perillós— despertar-me d’una 

manera tan brusca. Perquè allò em transformava en un ésser 

furibund, ple de còlera, en algú que no era responsable dels seus 

actes. 

Me’l vaig treure de sobre colpejant-lo al pit. 

—No soc cap princesa, imbècil! Soc narcolèptic! 

Ell es va quedar parat un instant, però de seguida se 

m’abalançà i em va agafar pel coll. Jo no li havia fet mal, però el 
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paio era dels que no acceptaven que se’ls desafiés. La meva reac-

ció havia estat automàtica, irracional, si m’hagués pogut contro-

lar no m’hauria atrevit a tocar-lo. 

—Ho he fet sense voler! —vaig cridar, lluitant per alliberar-

me de la pressió de les seves urpes. 

—Seth! Para! 

La rossa es ficà entre tots dos i va aconseguir que em deixés 

anar. 

—Ets un mitja merda —em va dir ell, assenyalant-me de 

forma amenaçadora—, tens sort que avui estigui de bon hu-

mor. 

Vaig veure que en el dors d’una de les mans, entre l’índex i 

el dit gros, hi tenia un punt negre, de contorn irregular. Em va 

venir al cap un documental sobre la vida a la presó que havia 

vist en una de les meves nits d’insomni. Molts reclusos es tatu-

aven marques similars, indicaven que havien passat per la trena. 

—Estem més tranquils? —va preguntar la rossa. El full de 

paper havia lliscat fins a terra i ella el va recollir—. Hòstia, que 

estem junts en això. —Va agafar aire i em va dir—: T’hem estat 

seguint. Algú s’està carregant la gent de la llista, i tu i jo hi sor-

tim. No vull ser la propera a qui pelin, així que m’ajudaràs a sa-

ber què cony passa. 

Jo no entenia res. Per què m’haurien de voler matar? I si de 

veritat era així, per què ells, en comptes d’anar a la policia, 

m’havien segrestat? Em confonien amb algú altre, estava tan clar 

com que dos més dos fan quatre. 

La llauna de cervesa havia rodolat cap a un dels braços del 

sofà. Quan l’Andrea estirà la mà per agafar-la, vaig mirar si hi 

tenia algun punt fosc, de contorn irregular. 

No en vaig veure cap. 
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Ella obrí la llauna i begué cervesa a grans glops, sense assa-

borir-la. 
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