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LECTURA 1 
 
Una arítmia silenciada,  de Carme Torras 
 
En Pere Valls sortia de l’Hospital Clínic més conscient que mai del batec del seu cor. Amb la 
mà a la butxaca acaronava l’aparell holter que li enregistraria el senyal cardíac durant vint-i- 
quatre hores. Confiava sortir de dubtes d’una vegada. Feia calor i els sensors que duia repartits 
per tot el pit l’incomodaven; per això, quan la infermera de cardiologia s’havia ofert 
amablement a demanar-li un taxi, hi havia accedit encantat. 
Després d’escoltar l’adreça on es dirigia, el taxista s’esplaià dient que detestava les crispades 
tertúlies radiofòniques que omplien els canals a tothora. Ell preferia escoltar dvds, i li preguntà 
si li feia res que posés música clàssica. 
Accedí de bon grat a la seva petició i les primeres notes del Bolero de Ravel ompliren de bones 
vibracions el vehicle. Però no per gaire estona.  
Tot d’una començà a trobar-se malament, li faltava l’aire i el cor se li havia desbocat. Amb veu 
feble, demanà d’aturar el taxi, però el conductor no el sentia, immers com estava en la melodia. 
Fent un esforç titànic, arribà a tocar l’espatlla del conductor, que es girà amb cara de pocs 
amics, o potser era de por, o d’espant... en Pere no pogué destriar-ho perquè ja havia perdut el 
coneixement. I, instants després, la vida. 
 
La vigília 
El cap del Servei de cardiologia del Clínic cridà al seu despatx la infermera a qui setmanes 
abans havia descobert cobrant als malalts per colar-los saltant-se la cua d’Urgències. La dona 
entrà molt cohibida i s’assegué a la punta de la cadira sense gosar gairebé mirar-lo. 
—Sap per què l’he fet venir? 
—No, doctor Argenté. Des que em va advertir, li asseguro que no ha tornat a passar. 
—Ho sé, ho sé. I me n’alegro. Hauria estat una llàstima haver de prescindir dels seus serveis. 
—Ho ha deixat anar buscant la reacció d’ella i somriu quan observa com la mà li tremola sobre 
el genoll i la boca se li torça amb un rictus de patiment.— Però no s’ho agafi tan a la tremenda, 
dona, que avui no he de recriminar-li res, només vull demanar-li una cosa. 
—Faré el que em digui, doctor. 
—Pere Valls, de radiologia, sap qui és, oi? 
—Sí, ho sé, però no hi he parlat mai. 
—Demà passarà a l’altre bàndol... vull dir que el tindrem de pacient. 
—Ah, sí? Què li ha agafat? 
—Una arítmia de no res el té molt preocupat i ell mateix es col·locarà un holter. 
—I què he de fer jo? 
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LECTURA 2 
 
—Voldria assegurar-me que se’n va directe a casa i no s’entreté a parlar amb ningú de 
l’hospital... ni amb cap periodista, com darrerament sembla que té per costum. Així que, si us 
plau, encarregui’s que el seu marit el reculli amb el taxi i el tracti amb tota la cura que solia 
dispensar als malalts cardíacs. 
—Però... vam quedar que no ho tornaríem a fer. Aquest era el tracte... i l’hem complert, li ho 
juro. 
—Sí, ja ho sé, no s’atabali. 
—Què vol? Que el dugui a casa o que el torni a entrar aquí d’urgència? 
—A casa, a casa, però que dins del taxi no hagi d’escoltar notícies, potser desagradables, sinó 
que es relaxi amb música clàssica... 
—Entenc. ��� 
—Ja veu que el que li demano és ben fàcil. 
—Sí... Això és tot? 
—Tot. I pot estar tranquil·la que allò altre ja ha quedat oblidat.  
—Gràcies, doctor. 
 
Una setmana abans 
El cardiòleg Joan Argenté trucava al director tècnic d’IntelCor SL, l’empresa fabricant dels 
marcapassos que solen implantar a la unitat:  
—Enhorabona, veig que heu aconseguit que el dispositiu sigui ara molt més segur per al 
pacient. 
—Venint de vostè no sé com prendre-m’ho... 
—Bé, home. No t’adones que t’estic felicitant? 
—Sí..., però? 
—No hi ha cap però, només que voldria demanar-te un favor.  
—Digui. 
—Tinc un parell de residents fent pràctiques de programació del marcapassos, i m’agradaria 
mostrar-los no sols l’operativitat estàndard, sinó també les possibilitats de mal funcionament, 
però m’he adonat que hi ha alguns paràmetres blindats. 
—Sí, són aquells que donaven problemes i els vam limitar. 
—Doncs m’hauries de facilitar un dispositiu sense aquestes limitacions. És possible? 
—És clar, però aneu amb compte de no barrejar-lo amb els altres, que si s’arriba a implantar, el 
gerent m’esquartera. 
—Posa’l un senyal ben visible i així anirem més tranquils.  
—Bona idea. L’etiquetaré com a descatalogat, va bé?  
—Perfecte. 
 
Quinze dies abans 
El doctor Argenté s’entrevistava amb el radiòleg encarregat d’analitzar els holter en el torn on 
s’havien produït la majoria d’incidents. Sobre l’escriptori hi tenia l’informe que relacionava el 
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model de marcapassos IntelCor que solia implantar amb una arítmia d’origen desconegut que 
havia proliferat molt entre els pacients d’edat avançada i que ja els havia obligat a substituir 
alguns aparells per altres de la competència. 
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Coneixia poc aquell radiòleg, malgrat que portava un munt d’anys a la casa i ja devia vorejar la 
jubilació, però precisament pel seu caràcter retret, que el feia passar desapercebut, mai no 
l’hauria cregut capaç d’escriure un informe tan punyent. Estava rabiós. Qui es pensava que era 
per deixar anar unes insinuacions que veladament l’incriminaven? Devia tenir-hi un interès 
personal per haver-se pres la molèstia d’analitzar els senyals molt més a fons del que la seva 
feina requeria. 

Tota la bilis acumulada quedà en un no res quan el radiòleg, amb un posat compungit i sense 
gosar mirar-lo als ulls, li demanà si podia proporcionar-li un d’aquells marcapassos antics. 
Volia experimentar en pròpia pell una arítmia que li semblava gairebé un miracle, com si 
l’hagués dissenyada un ésser superior, tal era la bellesa d’alguns dels patrons amb què s’havia 
topat. Quan li preguntà per què no ho havia esmentat a l’informe, l’home el mirà, ara sí, amb 
incredulitat, com si l’acabés d’ofendre: ell era un professional, que es regia per criteris 
estrictament tècnics, i mai, mai de la vida no gosaria barrejar-hi suposicions paracientífiques ni 
apreciacions estètiques. 

 

Un mes abans 
El director tècnic d’IntelCor SL provava de convèncer el soci capitalista, el director científic i 
el gerent de l’empresa que el problema amb el marcapassos estava del tot solucionat. 

—Si era tan fàcil de resoldre com dius, per què heu trigat tant? —s’exclamava, reticent, el soci 
majoritari. 

—Les solucions sempre són fàcils... una vegada s’han trobat, és clar. La part difícil va ser 
adonar-nos que el nostre dispositiu fallava per un excés de bon funcionament. Sí, gran 
paradoxa: la característica estrella, amb la qual havíem derrotat la competència, se’ns girava en 
contra. 

—Vés al gra, noi, que no tenim tot el dia —s’impacientava el gerent. 

—El punt clau de la nostra patent és el detector de ritmicitat. Si el cor del pacient batega amb 
un patró i una freqüència adequats a la seva edat, el marcapassos no actua. Només ho fa quan 
els batecs s’alenteixen o esdevenen caòtics. Així s’estalvia bateria i el cor no s’atrofia amb la 
inactivitat com... 

—Però amb qui et penses que estàs parlant? Si la idea va ser meva! 

—Perdoni, doctor Argenté, ja sé que vostè ho domina, però per posar en situació...  

—El que jo no entenc és per què a la competència no els passa! 

El gerent començava a impacientar-se.
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El director tècnic es girà triomfant cap al doctor: 
—Veu? Doncs perquè ells imposen un ritme, ja sigui fix, en els més barats, o programable en 
funció d’aquells factors que els deia, però sempre l’imposen, no tanquen el llaç de control amb 
el senyal provinent del cor. 
—No t’embranquis i acabem d’una vegada —altre cop, el gerent—. Si el que falla és el punt 
clau de la nostra patent, el problema ja no és només tècnic, és legal i comercial. No podem 
permetre que es faci públic, ens enfonsaríem. Tota la nostra publicitat radica en el fet que és un 
marcapassos intel·ligent. 
El doctor intervingué: 
—Un moment, encara no ens ha explicat on rau exactament el problema i la solució que han 
trobat.  
—Gràcies. El problema és que el detector es passava de llest i detectava la ritmicitat subjacent 
de gairebé qualsevol patró, per complex que fos. Fins i tot en patrons on una persona no 
detectaria cap pauta, el detector era capaç de trobar-ne. I el que és pitjor, filava tan prim que 
detectava també els patrons ambientals, la música per exemple, i s’hi acoblava. El cor del 
pacient rebia aleshores un doble impuls elèctric: el senyal biològic més el senyal ambiental 
amplificat pel marcapassos. No és estrany que els pacients notessin molèsties.  
—Ja veig. I la solució és... 
—D’una banda restringir el ventall de freqüències a detectar i, de l’altra, reduir l’acoblament 
als senyals ambientals.  
—Entenc que ho heu provat extensivament i funciona.  
—Exacte. I no afecta la patent, ja que el principi continua sent el mateix i l’únic que varia és el 
valor d’un parell de paràmetres.  
—M’equivoco o podrem estalviar-nos de substituir els marcapassos com hem estat fent? Si ho 
he entès bé, podríem simplement ajustar aquests valors fent servir la connexió wi-fi.  
—Precisament ho anava a suggerir, doctor. ��� 
—Fet! Passa’m per escrit les instruccions precises de com modificar els paràmetres i demà 
donaré ordre al personal mèdic de la unitat que aprofitin les visites de revisió per ajustar els 
marcapassos que no hagin estat substituïts. I, per descomptat, a partir de demà mateix, IntelCor 
tornarà a ser el nostre únic subministrador. 
 
Dos mesos abans 
En arribar a casa, Pere Valls trobava la dona asseguda al piano, sense tocar, i amb una cara de 
pomes agres que tirava d’esquena.
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—D’avui no passa que m’expliquis en quin embolic estàs ficat. Tu creus que són hores 
d’arribar? Que assagi a casa no vol dir que no tingui horaris. T’ho he dit mil vegades! No puc 
començar una peça sense saber quant de temps tinc per davant. 
—I per què no m’has trucat? 
—Serviria de res? L’altre dia ho vaig fer i, només penjar, ja te n’havies oblidat. 
—Perdona, és que aquest cas de les arítmies es complica cada vegada més. 
—Les arítmies! Ja no m’ho crec... hi ha d’haver alguna altra cosa que et porta de cap i que 
m’amagues. 
—Què vols dir, que t’ho amago? Que et penses que hi ha una altra dona, que jugo al bingo, que 
me’n vaig de copes potser?  
En Pere, indignat, treia de la cartera un plec de registres holter. 
—Mira, això és el que em porta de cap, això i només això! 
—No t’exaltis. A veure... Ara que m’hi fixo, no són tan diferents de les partitures. 
A l’home se li il·luminà la cara: 
—Oi que no? I els registres són més bonics com més complexa és la pauta... i aquestes arítmies, 
mai no havia trobat res de semblant.  
—Deixa’m que ho vegi. Aquests compassos... bé podrien ser els d’El Trencanous de 
Txaikovski o els de la Marxa Turca de Mozart. 
—No te’n burlis, que és un assumpte molt seriós. Els meus amics van suggerir que els artistes... ��� 
—Si no faig broma! Mozart deia que composava seguint els dictats del seu cor. Potser ho deia 
de manera més literal del que ningú no es pensava. Per què no m’ho havies ensenyat abans? De 
qui són aquests registres? 
—Està prohibit treure els registres de l’hospital, però avui... Ara que ho dius, a la història 
clínica d’aquest pacient hi deia que havia ingressat sortint del Palau de la Música. Quina 
coincidència, no? 
Embrancats a provar d’endevinar melodies en tots aquells registres cardíacs, van sopar tard i 
poc, i ja al llit, ella encara tenia mala consciència per haver-lo esbroncat: 
—Aquests darrers dies que has arribat tan tard pensava que potser veies perillar la feina, que 
allò que va sortir publicat t’estava passant factura. I avui t’emportes tota aquesta paperassa i 
veig que hi estàs molt capficat. No t’estaran fent xantatge, oi? 
—Però què t’empatolles? 
—Per algun motiu et devien encarregar l’informe... I després de xerrar-ho al teu amic 
periodista, per molt que ho bastís com fantasies extraterrestres i zombis de les vostres, ja vas 
veure què va passar. No sé, em fa mala espina. Hi ha alguna cosa poc clara en tot aquest 
assumpte... i em fa patir que puguis sortir-ne perjudicat.



TROPA DE CORSARIS - 3r i/o 4t d'ESO 
Elles també maten, de diverses autores 

XI CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA 
curs 2014-2015 

LECTURA 6 
 
Quatre mesos abans 
La infermera de cardiologia esperava a l’entrada d’urgències el taxi del seu marit. Feia més de 
mitja hora que li havia dit que trigaria deu minuts, i la dona no parava de mirar amunt i avall, 
impacient. Quan finalment el va veure arribar, va córrer a la cantonada i el vehicle s’aturà a la 
seva alçada. 
—Què us ha passat? 

—No res, que volia que la filla l’acompanyés i l’hem anada a recollir. 
—Ja els has comentat les condicions? 
—Sí, però no ho veuen clar. Expliqui’ls-ho vostè. 
La dona s’allisà mecànicament la bata blanca i es passà les mans pels cabells mentre s’apropava 
a la finestra posterior: 
—Com es troba, senyor? 
—Té molta taquicàrdia —contestà la filla—. Ara feia temps que no li passava... i sembla més 
forta que les altres vegades. 
—Hi ha dues opcions: entrar a peu per la porta d’Urgències i fer la cua de la Seguretat Social, o 
bé passar amb el taxi al pàrquing de l’hospital i pujar amb l’ascensor directament a la unitat de 
cardiologia. Aquest servei és privat i té un cost de dos-cents euros, més vint-i-cinc d’utilització 
del pàrquing. En ambdós casos jo mateixa els acompanyaré i seran igual de ben atesos, la 
diferència és el temps. 
—Al pàrquing —feu l’home amb un fil de veu. 
Enllestit el tràmit, el taxista tornà a la seva parada habitual, una mica més amunt de l’edifici de 
consultes externes.  
Gràcies a aquest lloc privilegiat, havia tingut oportunitat de parlar amb molts malalts del cor i 
havia anat lligant caps. Les arítmies havien augmentat de manera molt notòria els darrers anys, 
i cada dia pujaven al taxi entre tres i cinc pacients que duien marcapassos. Un gran negoci per 
als fabricants, pensava, del qual ell hauria estat ruc si n’hagués quedat al marge, i més tenint la 
dona a la unitat de cardiologia. 
 
Vuit mesos abans 
Al Servei de radiologia de l’Hospital Clínic, però fora de l’horari laboral, en Pere Valls 
examinava a l’ordinador les dades agregades d’un conjunt de registres holter que feia temps li 
havien cridat l’atenció i havia anat guardant. N’hi havia de pacients que duien marcapassos i 
d’altres que no.  
Uns i altres mostraven arítmies amb un patró multifreqüència del tot atípic: amb batecs curts i 
llargs, i períodes interbatec amb diferents cadències. 
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LECTURA 7 
 
En la pràctica clínica, les havia etiquetat com arítmies inespecífiques d’origen desconegut, 
igual que hauria fet qualsevol radiòleg, i avall. N’hi havia tantes! Però afeccionat com era als 
codis i a l’especulació sobre la vida extraterrestre intel·ligent, s’entretenia a trobar-hi pautes i 
fantasiejava amb la possibilitat que continguessin missatges ocults. Havia esdevingut el seu 
hobby. 

D’entrada no ho va compartir amb ningú, però a mesura que anà trobant concomitàncies 
interessants, no pogué estar-se de comentar-ho a la penya de ciènciafeccionats amb què es 
reunia de tant en tant. Cadascú hi deia la seva. 

—Ves quina ironia si els de l’Institut SETI vinga a construir radiotelescopis i analitzadors 
espectrals sofisticadíssims per captar fins les més mínimes radiacions electromagnètiques 
provinents de l’univers, i ara resultés que amb un simple electrocardiàgraf n’hi hagués prou per 
captar els senyals d’altres vides intel·ligents. 

—Pobre Carl Sagan, tants anys obcecat amb un canal de comunicació erroni. Els extraterrestres 
deuen creure que som idiotes... o sords. 

—Més aviat una espècie sense cor... Ara res no els deturarà d’eliminar-nos. 

—Tu sempre amb aquests pronòstics tan optimistes. 

—Doncs n’hi ha de pitjors, Pere. Dius que hi has trobat semblances amb el codi Morse, però els 
has contrastat amb el codi Enigma? 

—El que van fer servir els alemanys a la Segona Guerra Mundial? 

—Exacte. Tots aquells experiments pretesament científics. Qui sap si no utilitzaven els 
presoners no ja com a missatgers sinó com a missatges i, una vegada descodificats, els 
exterminaven. 

—Calla, calla. Tu has vist massa pel·lícules de nazis. 

—I si ho mirem en positiu? La saviesa popular d’un pressentiment o una bona idea en diu tenir 
una corada. Potser en èpoques passades ja sabien que algú d’una civilització més avançada els 
ho estava dictant. El mateix pot dir-se dels artistes. «Que la inspiració em trobi treballant», deia 
Picasso. D’on devia creure ell que li venia la inspiració? 

—Carai, m’esteu suggerint una d’idees... no us importarà que en faci un article de tot això, oi? 
 
Un any abans 
El taxista s’estranyà de rebre tan d’hora l’avís de recollir passatge al Palau de la Música. Solia 
deixar-se caure per allà més tard, en acabar el concert, per veure d’arreplegar algun client. Però 
aquell dia era una hostessa qui esperava al carrer i, en veure’l, va tornar a entrar i reaparegué 
acompanyada d’una parella d’edat avançada. 
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LECTURA 8 
 
La dona s’havia trobat malament i primer li indicaren una adreça, però després s’hi repensaren i 
li van demanar que els dugués a l’Hospital Clínic. 

Era la segona vegada que li passava aquella setmana i, en arribar a casa després d’acabar el 
torn, li faltà temps per comentar-ho a la dona. 

—I què et diuen que els passa? 

—Taquicàrdia, en els dos casos. 

—Darrerament les arítmies han proliferat molt. A la unitat no donem a l’abast a implantar 
marcapassos. Moltes es diagnostiquen d’ofici: no hi ha simptomatologia, però des que s’han 
inclòs els electros en les revisions anuals als treballadors de més de cinquanta anys, a un de 
cada quatre se li detecta una arítmia. 

—I se sap què les provoca? 

—La majoria no. El metge consigna arítmia d’origen desconegut o arítmia inespecífica i ja està, 
se l’inclou a la cua d’espera d’implantació. Riu-te’n dels guanys generats per les vacunes i la 
mala fama que arrosseguen les indústries farmacèutiques, avui dia la vertadera màquina de fer 
diners són els marcapassos. 

—Però algú deu estar estudiant les causes que hagin augmentat, no? Potser tantes ones: la wi-fi, 
el mòbil, els microones... els nostres pobres cors reben tants senyals electromagnètics que ja 
no saben a quins fer cas, ni com bategar regularment. 

—Jo més aviat penso que no és que ara n’hi hagi més, sinó que hi ha molts més mitjans per 
detectar-les: les revisions anuals, que et deia abans, la facilitat amb què ara et col·loquen un 
holter... 

—Però bé hi deu haver estudis clínics, metges que ho investiguen... 

—Que jo sàpiga ningú fa recerca sobre això, és molt més rendible silenciar les arítmies 
implantant marcapassos. 

L’home passà uns quants dies capficat amb l’assumpte i recollint informació dels malalts que 
pujaven al taxi, fins que, recordant el parell de carreres que havia fet des del Palau de la Música 
al Clínic, se li acudí relacionar les molèsties ocasionades pels marcapassos amb els ritmes 
musicals. Començà a gravar dvds amb melodies clàssiques sincopades, que al taxi accelerava 
de manera progressiva fins que el passatger començava a trobar-se malament i demanava que el 
dugués a urgències.  

El Bolero de Ravel fou el que li donà millors resultats, però en tenia tot un repertori, no fos cas 
que la reiteració acabés delatant-lo. 
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LECTURA 9 
 
Uns bons veïns, de Maria Carme Roca 
 

Víctima núm. 20. Fernanda Garcia, 78 anys. Jubilada. Vídua, una filla. 

2 hores abans de morir 
 
La Fernanda, avorrida de no fer la guitza, s’incorporà una mica al llit, estossegà, i va cridar 
l’Eulàlia, la seva filla. Com que no va contestar, s’escurà la gola de nou i repetí la crida. 

Com era de preveure, quan l’Eulàlia hi va anar, va rebre l’esbronc de la Fernanda. 

—Es pot saber on t’havies ficat? 

—Era al bany, mare... 

La Fernanda es va arrepapar damunt dels coixins, empetití els ulls i esmolà la llengua. 

—Sembla mentida que em tinguis tan deixada... 

—Mare, si us plau, no comencem –va dir l’Eulàlia, severa, tipa d’aquella cançó que es repetia 
dia sí, dia també. 

La Fernanda, que se n’adonà que aquella nit no era propícia per deixar-se anar, es va limitar a 
fer demandes exigents.  

—Acosta’m aquella revista. I on has deixat el comandament de la tele? 

L’Eulàlia li va donar la revista. Tot seguit, va remenar pels llençols i la vànova i entre els plecs 
hi va trobar el comandament, que deixà damunt de la tauleta de nit. Ho va fer sense dir paraula. 

—Podries fer-me companyia, no?  

La Fernanda va canviar de registre, conscient que la filla n’estava fins al capdamunt, però 
incapaç de rectificar. Com una au rapinyaire, no podia sofrir deixar anar la presa. 

—Me n’he d’anar a treballar, ja ho saps que avui tinc torn de nit. 

—Ja, qualsevol excusa és bona per no fer cas a la teva mare. 

Quan era al llindar de la porta, la Fernanda la tornà a cridar.  

—Posa’m bé el coixí! 

Però l’Eulàlia ja no la va voler sentir. ��� Feia anys que la Fernanda s’enllitava de tant en tant. Es 
justificava dient que els atacs d’asma que patia la deixaven esgotada, sense forces.  

Va agafar la capsa de bombons que tenia amagada a la tauleta de nit, en va prendre un parell i 
els assaborí mentre mirava un programa televisiu de tafaneries.  

El rum-rum de les veus cridaneres i teatrals de la tele li va fer agafar son i es va endormiscar en 
un agradós somieig. 

Al cap d’una estona, però, es va despertar enfredorida i amb un fort atac de tos. 
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Va veure que la finestra estava oberta. Que estrany, va pensar. Es va aixecar per tancar-la i se’n 
tornà al llit. Una aguda ranera li dificultava la respiració. Maleït asma! Va anar a agafar el 
broncodilatador, però havia desaparegut de la tauleta de nit. 

L’ofec es va anar agreujant. Va voler prémer l’alarma que sempre portava penjada al coll. Però, 
Verge Santa, no la duia al damunt!
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LECTURA 10 

 

Va intentar xisclar, però de la seva gola només va sorgir un crit trencat. En notar el cor que li 
anava a cent per hora, va intentar calmar-se i, de mica en mica, aconseguí respirar. Amb 
dificultat, però suficient per a no ofegar-se. No s’havia d’haver menjat aquells bombons, no ho 
havia d’haver fet. 

Un soroll la va alertar. 

—Eulàlia, ets tu? 

El llum de l’habitació es va apagar. Instintivament va voler tornar-lo a encendre, però una mà la 
va engrapar. Amb força. Un coixí amb un intens olor de lavanda li va caure damunt la cara, 
oprimint, tapant-li el nas i la boca. La Fernanda no podia suportar la lavanda, però va morir 
ofegada amb aquella fragància. 

 

La filla de la víctima núm. 20. Eulàlia Sànchez, 53 anys. Infermera. Soltera. 

1 hora abans de quedar-se sense mare 
 

Al vestidor, mentre es posava l’uniforme, l’Eulàlia conversava amb la Matilde, una companya 
de feina. Més que conversar, permetia que la renyés. 

—Doncs ja era hora, noia, que no li fessis cas! No sé com l’aguantes! 

—Ja ho sé, ja ho sé... Però em sap greu haver-me’n anat així, enfadada. 

—Que et pren el pèl, t’ho he dit un munt de vegades... Em fa molta ràbia perquè no t’ho 
mereixes. 

—A mi també me’n fa, de ràbia, però el problema és que quan he intentat fer la meva, després 
em sento malament. Ja m’he revelat, ja, però hi surto perdent. 

—Perquè et domina, perquè tu ets una bona persona i, permet-me que t’ho digui, ella és una 
mala bèstia egoista. 

L’Eulàlia va prémer els llavis amb el disgust reflectit al rostre. 

—Mira noia, no som de la primera volada però encara ens queden uns bons anys per endavant. 
Encara-t’hi, mai no és tard. Si es vol quedar al llit, que s’hi quedi, però tu a la teva. 

—De tant en tant pateix atacs aguts d’asma... No m’agrada deixar-la sola... 

—No la hi deixis, posa-li algú que la cuidi. La teva mare té quartos llargs, no? Doncs marxa de 
casa, Eulàlia, que a la seva t’estàs enterrant en vida. I tu et limites a anar de visita... Munta-t’ho 
com vulguis, però hauràs de fer un pensament. Que la que acabarà malalta de veritat seràs tu. 

–Hi rumiaré, Matilde, de debò que ho faré. 

Totes dues van acabar de vestir-se en silenci i tot seguit cadascuna se’n va anar a complir els 
seus quefers hospitalaris. 

Mentre arrossegava el carretó amb les medicacions per als malalts, l’Eulàlia va pensar que la 
Matilde tenia tota la raó, que allò no era vida, i que sí, que hauria de fer un pensament. 
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LECTURA 11 

 

Un mort a la cuina, de Núria Cadenes 
 

Va ser ell qui va triar aquest poble. Per passar-hi els mesos de calor, deia. Hi podré treballar 
tranquil. Pensar. 

Va ser ell qui el va triar. 

Verònica Vilamitjana mira la pluja com cau, asseguda arran de finestra. Fa hora i mitja llarga 
que s’està així, amb els ulls perduts entre les gotes grises que regalimen a l’altra banda dels 
vidres i pensant que va ser ell qui el va triar. 

Té la casa plena de policies, advocats, parents. A mitja tarda hi haurà una declaració oficial. 
Que gràcies per les mostres d’afecte. Que és un crim incomprensible. Que la família demana 
respecte per la seva privacitat. 

De moment, però, no res. El cel fosc de plom. Un vent incòmode. Silenci. La mort brutal del 
seu marit l’ha deixada amb els ulls secs i clavats a la finestra. 

—Els senglars li van rosegar la cara.  

—Pot pas ser. ��� 

—No han baixat mai fins al poble.  

—Les rates. 

—Això ja m’ho crec. 

—Però el vas veure? 

—Semblava un putxinel·li. 

—Però li vas veure la cara? 

—Deixa que s’expliqui. 

—Tan alt com era. I gros. Allà estassat, el malparit. Sense galtes.  

—Collons.  

—Sí. 

Quan R. R. arriba a Dolmeric, ja no hi queden enviats especials: només un parell de càmeres 
que ronden pels carrerons mirant de completar el seu repertori d’imatges. Veuen el reporter 
com baixa del seu cotxe cobert de pols i el saluden amb un cop de cap: 

—A bona hora véns, tu. Aquí ja no hi ha res a pelar. 

—Psè. 

Es cauen bé. De trobar-se aquí i allà, i de sentir-se cada vegada més dinosaures, han trenat un 
fil invisible d’afinitats. A més a més, R. R. no els tracta com si fossin transparents.  

—La història es refreda.  

—Ja ho sé. 

—I què hi fas, aquí? ��� 
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—Un especial. El paio tenia amics. Volen literatura. 

—I t’envien a tu? 

—El reportatge final, diguem-ne. Un epitafi de trenta mil paraules. Els darrers dies del mort. I 
sense cares rosegades. 

—Quin paperot. 

—Msí. 

Els càmeres es miren. Gairebé es compadeixen del vell R. R. Va ser un bon investigador, en els 
seus temps. Sense haver-s’ho de dir, decideixen donar-li un cop de mà: 

—No hi trobaràs gaire gent que te’n vulgui parlar. 

—Ni bé ni malament –continua l’altre– Però bé, segur que no.  

—No els agradava, el gran prohom. 

—Volia edificar no sé on. 

—Aquest poble és tancat com una closca. 

 


