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Inici:  L’altre costat de l’infern 

Capítol 1:  Un missatge peculiar 

 

Un missatge peculiar 

 

El raig d’aigua calenta, gairebé bullent, el va portar des de la tremolor amb que 

s’havia tret el pijama per ficar-se a la dutxa fins al dolor de la cremor a la pell pel 

canvi brusc. Però ho va resistir. Es va mossegar el llavi inferior i ni tan sols se’n va 

apartar ni va abaixar-ne la intensitat calorífica. Quan s’hi va haver habituat, va tancar 

els ulls i va romandre així, quiet, per espai d’un minut o més. 

 

A vegades eren els únics moments del dia en què estava sol, aïllat. 

 

Mentre hi pensava, la porta de la cambra de bany es va obrir sobtadament i un 

corrent d’aire fred va lluitar per expulsar l’ambient càlid de l’interior. 

 

Va mirar a través de la translúcida cortina de plàstic. 

 

- Ignasi! 

- Ah, ets aquí? Perdona. 

- Que no has sentit el soroll de l’aigua? 

- Doncs, no; si l’hagués sentit no hauria entrat. Per veure’t en pilotes... ja 

m’explicaràs. 

 

Després d'aquesta violació imprevisible de la seva intimitat, per part del seu company 

de pis (Ignasi), en Pau, va seguir rumiant sobre l'estrany fet que li havia perseguit tot 

el dia, amunt i avall, des que havia sortit de la feina. 

 

Aquell maleït dia va ser quan tot va començar. En acabar el seu torn a l'hospital de la 

Santa Creu, 
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el seu telèfon mòbil que duia en la butxaca del seu pantalons, va vibrar. Ell el va 

agafar, i a encendre'l va descobrir, que es tractava d'un missatge de la Chloe, la noia 

amb la qual havia establert una relació amorosa, feia uns dos anys. La Chloe era una 

noia esvelta amb una bona figura, tenia el cabell ros, llarg i ondulat. Tenia uns ulls 

blaus que desprenien una serenitat que recordava la tranquil·litat del mar. Un dels 

trets més importants, pels quals en Pau es va enamorar d'ella, els seus llavis 

carnosos i les seves blanques dents incitaven a sentir la seva dolça i delicada veu. Era 

d'estatura mitjana i esportista, els seus pits ressaltaven la seva figura exòtica, ja que 

provenia d'una família australiana. En Pau, es va estranyar, perquè normalment 

s'enviaven missatges només en cas d'emergència o per a tractar un tema important, 

ja que preferien escoltar-se mútuament en persona. En començar a llegir les primeres 

paraules, la pantalla de l'aparell es va fondre en un negre, confonent-se amb la foscor 

de la nit. Sí, se li havia acabat la bateria del mòbil. Ràpidament, la seva expressió va 

canviar i es va afanyar a tornar cap a casa i posar-lo a carregar. En acabar de posar-

se el pijama, va sentir les conseqüències del seu camí senzill però esgotador en una 

suor enganxosa que li queia per la cara, així que va decidir prendre un dutxa relaxant 

mentre que esperava impacient la càrrega del seu telèfon. 

 

En sortir de la dutxa, es va veure reflectit al mirall. En Pau era un noi alt i de 

complexió atlètica, tenia el cabell roig com el de sa mare, i els ulls d'un verd maragda 

com els de son pare. Les seves blanques dents reforçaven el seu tímid però 

reconfortant somriure, el qual oferia només a la seva gent més propera. El seu cos 

estava musculat però no excessivament, degut a les escasses hores que aconseguia 

anar al gimnàs. Tenia 25 anys, era un jove amb gran curiositat i decidit a menjar-se 

el món. Era amic dels seus amics, però a la vegada sever amb qui fos quan feia falta. 

Mentre es posa el pijama, es va recordar del missatge de la Chloe i va anar a llegir-lo: 

 

 

Pau, 

M'he adonat que la nostra relació no va a cap lloc; en canvi, jo si, marxo a viure a les 

fredes costes del Canadà. 

 

Chloe 
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Desconcertat, el nano, va deixar el mòbil una altra vegada sobre la tauleta; era una 

tauleta petita, de fusta de faig envernissada i relluïa sota la llum blanca que desprenia 

la bombeta de l'habitació. Al costat de la tauleta hi havia el seu llit, era d'estatura 

mitjana i tenia un llençol blau marí, que feia joc amb els coixins blau cel que li donava 

un toc marítim, el qual li recordava als seus pares, ja que els dos van morir en un 

accident nàutic quan en Pau els va regalar un creuer romàntic pel seu aniversari. A 

l'altra banda de l'habitació un seguit de mobles acompanyaven l'ambient d'una 

manera molt rústica: un escriptori on reposava el seu ordinador, un armari robust de 

dos metres d'alt, on guardava la tota la seva roba i uns petits tresors, l'armari tenia 

una trapa sota un fals fons on hi havia l'espai suficient per a guardar un munt de 

coses, fins i tot a una persona. Tot això, adornat per quatre parets d'un color blau de 

França. 

 

Després d'això, en Pau se'n va anar a dormir confós i amb les idees poc clares, per 

culpa de la sobtada ruptura amb la Chloe. Just abans de adormir-se, una imatge 

recórrer els seus pensaments, un cabana de fusta enmig d'un bosc dens i espès 

envoltada de tot tipus d'arbres exòtics i gegantins. 

 

En despertar-se i fer la seva rutina matutina per anar a treballar, es va adonar que 

l'Ignasi no hi era,cosa estranya ja que era un noi d'aixecar-se tard. Va deixar córrer 

aquest petit detall i va sortir de casa. Era un dia assolellat, a pesar del fred hivern 

que arribava a Barcelona, va dirigir-se cap al quiosc on comprava cada dia el diari al 

seu amic Carles. Mentre es treia la cartera de la butxaca, però va rebutjar la idea en 

veure la persiana metàl·lica del establiment tancada. Aleshores, en Pau va seguir el 

seu camí cap a l'hospital sense poder conèixer les notícies d'aquell dia. En arribar a 

l'hospital, va fitxar i va entrar cap a la cafeteria ja que arribava amb antelació 

respecte al seu torn. Durant aquell matí intens degut a un accident en cadena que 

havia succeït a l'autopista AP-7, en Pau va estar molt enfeinat, i quasi no es va 

adonar que li havia arribat l'hora del descans per a dinar. En agafar un temps mort 

per anar a menjar, va mirar per a la finestra i va veure que un conjunt de núvols 

enfosquien l'horitzó. La jornada de la tarda, també va ser molt atrafegada, i en Pau, 
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es va haver de quedar fins tard perquè una companya no s'havia presentat a la feina. 

 

Mentre tornava cap a casa, després d'aquest dia tan actiu laboralment parlant, el noi 

no podia parar de llegir una vegada rere l'altra el missatge de la Chloe. En una 

d'aquestes vegades, quan creuava un pas de zebra va sentir un soroll estrany que 

s'apropava, i, en girar-se per assabentar-se de què era, un Mercedes negre, a tota 

velocitat i sense cap intenció de frenar, se'l va endur per davant. 

	

	

Capítol 2:  Llum al final del túnel 

 

En Pau va obrir els ulls, una llum blanca incandescent el va enlluernar i els va haver 

de tanca un altre cop de seguida. Poc a poc es va anar acostumant i incorporant; 

semblava que estava en un llit d'hospital. El primer que va veure, va ser un rostre 

familiar, i, intuïtivament, va començar a pronunciar un nom, el de la Chloe. Però 

aquest rostre va parlar, i la seva veu no s'assemblava gens a la dolça i delicada veu 

de la Chloe. 

 

-Doctor, doctor, el pacient de la 385 ha despertat!!Vingui ràpid!! -un home alt i ferm, 

amb uns ulls blaus que no emitien cap sentiment i un cabell curt i marró, vestit amb 

una bata blanca i uns texans senzills, va entrar a la sala- 

 

-Hola Pau, sóc el Dr. Leuze, lamento comunicar-te que portes tres mesos en coma, 

però per fi has despertat. Recordes el que va passar la nit de l'accident? 

 

-Què?!!Tres mesos?! On SÓC? 

 

-Tranquil Pau, és normal que estiguis espantat. Fa tres mesos un vianant et va trobar 

moribund a la carretera; t'havien atropellat. Ara ets a l'Hospital Clínc de Barcelona. 
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-És veritat, ara me'n recordo, un Mercedes negre em va embestir quan tornava de 

treballar. Espera, has dit Hospital Clínc de Barcelona? Jo treballo aquí! -el doctor va 

mirar estranyat a l'infermera i va dir- 

 

-Pau, tu no treballes aquí, segons l'Ajuntament, portes dos anys sense treballar. És 

normal que estiguis confós, al cap i a la fi, el cotxe et va fer caure i et vas donar un 

cop al cap molt fort. 

 

-No és veritat, i tant que treballo aquí, que vingui el Dr. Casser! Ell em coneix i us 

confirmarà el que us estic explicant. 

 

-Pau -va dir el doctor comprovant una cosa l'ordinador- ,sento molt dir-te això, però, 

segons el registre, aquí mai no ha treballat ningú amb aquest nom. 

 

-No pot ser, i la Dra. Primor? 

 

-Tampoc. Pau, serà millor que de moment no li donis més voltes i descansis una 

mica. Em sembla que el cop al cap et va originar una pèrdua de memòria. 

 

En Pau, atordit, va decidir fer cas pel moment al Dr. Leuze i va tancar els ulls per 

intentar descansar una estona. Tot i que portava tres mesos ''dormint'', es va adormir 

a l'acte. 

 

Al dia següent, a l'hora de dinar, en Pau va començar a reflexionar sobre el que li 

havia passat, tot allò del coma, el que el Dr. Primor i ell mai haguessin treballat en 

aquell hospital i en l'Ignasi... L'Ignasi! On era l'Ignasi?! Sabria alguna cosa de tot allò 

que estava passant? Aleshores, en Pau, va decidir que havia de tornar a casa, però no 

podia esperar a que li donessin l'alta, ja que el Dr. Leuze li havia dit que encara 

passaria un bon temps a l'hospital, i a més a més, no se'n refiava del tot d'aquell 

doctor. Així que va decidir que s'havia d'escapar d'aquell hospital fos com fos. Va 

rumiar com podria dur a terme la seva tasca i va decidir que el moment i tàctica més 

idonis era a l'hora de sopar, quan tothom anés atrafegat per portar el menjar als 

hospitalitzats. També va pensar que no li seria fàcil escapar-se si anava amb la bata 
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blanca de l'hospital, així que es va posar la roba sota la bata, perquè el personal del 

centre mèdic no sospités fins que fos l'hora. Quan s'apropava l'hora indicada, 

l'infermera, que l'estava atenent, va sortir de l'habitció per anar a buscar-li el sopar i, 

en aquell moment, en Pau, es va aixecar. Ràpidament, es va treure la bata blanca, la 

va deixar sobre el llit i va sortir de l'habitació amb la màxima naturalitat possible. Es 

va dirigir cap a les escales seguint el pla, i, després d'arribar a la planta baixa, va 

sortir tranquil·lament per la porta. En veure que quasi no hi havia personal, i el poc 

que hi havia estaven més pendent de portar el sopar que de la gent que passava per 

allà, va aprofitar, com si res no passés, per anar-se'n corrents cap a casa. A l'arribar, 

es va estranyar que la porta estigués tancada a dalt i a baix, ja que l'Ignasi sempre 

se n’oblidava i només tancava a baix. Llavors va entrar i es va trobar totes les llums 

apagades. Després d'un repàs exhaustiu del pis, no va trobar cap rastre de l'Ignasi, ni 

res de les seves coses, ni d'ell mateix, ni cap prova que mai hagués viscut allà. El va 

trucar al mòbil, però el contestador automàtic el va informar que el número on havia 

trucat, no existia. En Pau, va desistir de trobar al seu company i, al veure que la 

nevera estava buida, va decidir baixar a sopar al bar-restaurant de la cantonada. 

Mentre devorava el seu entrepà vegetal amb llom, que li havia portat el nou cambrer i 

llegia el diari per assabentar-se de les últimes notícies actuals, ja que portava tres 

mesos sense saber res del món. Pel que llegia, feia uns dos mesos, havia explotat un 

tren, que s'havia avariat i aturat en una estació abandonada; feia tan sols menys d'un 

mes, dos adolescents havien guanyat un concurs literari estudiantil amb un relat de 

llengua catalana i no feia ni una setmana que s'havien celebrat els Jocs Olímpics de 

Londers. Just quan havia acabat de sopar, mentre observava la gent que caminava 

pel carrer, en Pau, va veure com passava per la vorera d'enfront el Dr. Leuze i, en 

aquell moment, es va adonar que, segurament, la policia l'estaria buscant per haver-

se escapat de l'hospital, i va pensar que, el millor que podia fer, era agafar tot el 

necessari i anar-se'n un temps a la seva casa del camp, però, abans de marxar volia 

investigar una mica que era tot allò que li havia passat. Va pujar al seu pis i se'n va 

anar a dormir, ja que el dia següent hauria de matinar i estava cansat degut al dia ple 

d'emocions que havia passat. 

 

Al matí següent, es va aixecar a les vuit en punt amb l'ajuda del despertador, es va 

vestir, i va començar a preparar la bossa per anar-se'n. Quan buscava els seus 
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estalvis en el fals fons de l'armari, va trobar el que pensava que era un tros de paper 

però que finalment resultava ser un retall d'una notícia d'un diari antic de 1986, en 

què un periodista redactava la història d'un home nord-americà que es deia Marc 

Sarrià: 

 

PRESSUMPTE ADVOCAT CATALÀ ACABA EN UN PSIQUIÀTRIC  

 

El català, Marc Sarrià de 31 anyas, queda declarat inestable mental davant d'un 

tribunal on afirma que ell és advocat i que tota la gent que coneixia ha desaparegut. 

Els metges opinen que aquest canvi psicològic és degut al fort impacte que va sofrir al 

cap en l'accident de cotxe que el va deixar en coma tres mesos. Segons declaracions 

d'en Marc abans de ser ingressat, des que es va despertar del coma, la seva família, 

els seus amics i fins i tot els seus companys de feina han desaparegut sense deixar 

rastre, i ningú es recorda d'ells, ni pot corroborar aquests fets. Les últimes paraules 

del senyor Sarrià en aquesta entrevista van ser: “Esteu tots bojos, tots bojos menys 

jo.” 

 

Aquest individu serà ingressat el dia 30 de juny de 1986, és a dir, la setmana que ve, 

a l'hospital psiquiàtric... 

 

Això era el màxim, el que podia llegir en Pau, ja que el retall estava en mal estat i no 

es podia llegir. Llavors va decidir no perdre el temps de moment i acabar d'agafar tot 

el que necessitava per anar a la seva casa de camp situada als afores de la capital 

gironina. Abans d'anar cap a l'estació, en Pau es va dirigir a l'Ajuntament, i, després 

d'afirmar les seves sospites que, segons el registre civil, no hi havia cap Ignasi Puig 

empadronat a Barcelona, se'n va anar preocupat. No va notar que el viatge fos molt 

llarg, ja que en els seus pensaments hi residia el petit retall de la notícia que havia 

trobat aquest matí, va agafar el tren a l'estació de Barcelona-Sants que el va portar 

fins a Girona. Allà va agafar un autobús que el portés fins als afores, un cop allà 

estava a cinc minuts caminat de la seva casa de camp. A l'arribar, després 

d’instal·lar-se, va obrir l'ordinador i va començar a buscar informació sobre en Marc 

Sarrià. No va trobar on era ingressat però, si el nom d'una persona que l'havia 

conegut després de l'accident; una dona que va començar a sortir amb ell després del 
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coma, va ser ella qui va alertar a la policia que en Marc s'estava tornant boig, el nom 

d'aquesta dona era Anna Badia. En Pau va decidir que el matí següent aniria a veure-

la. Va baixar a comprar el sopar a l'única botiga del poble, va comprar bolets i peix, i 

en tornar, ho va veure, els coixins del sofà trets, els calaixos oberts, una finestra 

trencada... La casa estava cap per avall i a la porta de la nevera hi havia una nota, 

que deia... deixa-ho tot. 

	

	

Capítol 3:  In tempore dicimus nisi vitae fragmentum 

 

In tempore dicimus nisi vitae fragmentum 

 

Comissaria de Girona , això és el que va llegir el nostre protagonista mentre pujava 

les escaletes que hi conduïen. En Pau recordava perfectament la conversa que havia 

tingut el dia anterior per telèfon amb el policia: 

- Hola, vinguin corrents que algú ha entrat a casa meva de forma violenta. 

- Tranquil·litza't, on vius? 

- Al carrer de les oliveres número 4, és la casa de color groc. 

- D'acord, no es mogui d'on és, ara mateix envio una patrulla. 

Quan van arribar, en Pau els va explicar com, al tornar de comprar, havia trobat tota 

la casa cap per avall, però que després havia confirmat que no li havien robat res. Un 

dels policies va pendre nota de tot i li va dir que segurament hauria sigut un grup de 

nens gamberros del poble, que no es preocupés i que els enxamparien molt aviat. 

Finalment, el policia, li va demanar que el dia següent es passés per la comissaria per 

acabar d'omplir l'informe i que descansés. 

 

Mentre en Pau ordenava els seus pensaments, va entrar per la porta de la comissaria; 

era un edifici petit amb les parets blanques, uns quants escriptoris amb ordinadors 

repartits pel local i un grup de persones uniformades que anaven d'aquí cap allà 

atrafegats amb la seva feina. Es va dirigir al taulell de l'entrada i li va explicar l'oficial 
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que hi havia assegut el que venia a fer. Després de deu minuts d'espera, una dona 

d'estatura mitjana vestida amb l'uniforme policial, on duia una etiqueta que posava 

Emily, el va atendre. Devia tenir més o menys la seva edat, tenia els ulls verds 

maragda, la pell blanca i un cabell pèl-roig abundant que parcialment amagava sota 

la gorra pròpia del policies. En definitiva, en Pau la trobava molt atractiva. En 

apropar-se, en Pau es va aixecar i li va explicar amb pèls i senyals el que li havia 

passat la nit anterior i el que li havia dit el policia que havia anat a casa seva. L'Emily 

va apuntar les dades restants per l'informe i el va tranquil·litzar. Fins aquell moment, 

en Pau no s'havia adonat de com nerviós estava i li va agrair. El noi se'n va anar una 

mica pensatiu i en tornar a casa es va posar a ordenar-la, mentre ho feia va veure, 

un altre cop, la nota de la nevera i es va posar a rumiar. No sabia a què es referia, 

però li preocupava una mica, va deixar de pensar-hi i va seguir ordenant. 

 

En Pau sortia de l'estació de tren de Tarragona, on havia anat per parlar amb l'Anna 

Badia. Es va dirigir cap a la direcció que havia trobat a Internet, Avinguda Sant 

Salvador nº15, 8è 3ª. En arribar, va entrar al portal en el moment en que un veí 

sortia, va pujar a l'ascensor i es va plantar davant la porta del pis de l'Anna, sense 

pensar-s'ho dues vegades, va picar. La porta es va obrir i darrera d'ella, va aparèixer 

una dona d'uns cinquanta anys demacrada pel sofriment i la manca de companyia. 

Duia posat un vestit verd arrugat i unes sabates negres antigues: 

- Qui ets tu? 

- Hola, em Pau Casals. Vostè és l'Anna Badia? 

- Sí, què vols?- va dir amb un to aspre - 

- Li volia fer unes preguntes sobre en Marc Sarrià, ja que he de fer un reportatge per 

a un treball de la universitat.- va mentir en Pau - 

- Doncs ja pots tornar per on has vingut. 

- Si us plau senyora, no cal que respongui a totes les meves preguntes, només les 

que se senti amb cor. No voldria pas incomodar-la per res del món. 

- D'acord però que sigui breu. 

L'Anna va acabar d'obrir la porta i va deixar entrar a en Pau,. Li va oferir el sofà i una 

beguda. El noi va rebutjar la beguda amablement i es va asseure al sofà. 

- Em podria explicar l'experiència que va viure amb en Marc? 

- Molt bé, tot va començar el dia d'any nou de 1986, aquell dia vaig conèixer a en 
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Marc en un parc a prop de l'estació de tren de Tarragona; ens vam veure mentre 

passejàvem i em va convidar a un cafè. Jo li vaig explicar que estava fent un màster 

en comunicació i periodisme i ell em va dir que feia tres setmanes que havia sortit 

d'un coma en què havia passat tres mesos degut a un accident. En seguida vam 

començar a sortir, a quedar a les tardes al parc cada dia, ens coneixíem més a fons. 

Fins que un dia, va treure un altre cop el tema del coma, i em va explicar una cosa 

que no havia explicat mai a ningú, a part dels doctors. Des que es va despertar, 

tothom a qui coneixia havia desaparegut com si mai haguessin existit. En aquell 

moment, em vaig espantar molt per la seva obsessió amb el tema i me'n vaig anar a 

casa. Llavors vaig cometre el pitjor error de la meva vida, vaig trucar a la policia i els 

vaig informar sobre el tema. Una hora més tard una patrulla es va emportar a en 

Marc, o això és el que em va dir el policia. 

 

- Em podries esmentar alguna peculiaritat sobre ell? 

- Doncs, sempre portava un vell rellotge de butxaca amb un gravat que deia “in 

tempore dicimus nisi vitae fragmentum” que significa “la vida és només un fragment 

del que anomenem temps”. 

La dona va trencar a plorar i en Pau va entendre que això era el final d'aquella 

entrevista improvisada. La va consolar i li va donar les gràcies i el seu número de 

telèfon, perquè el truqués quan tingués forces per tornar a parlar i alguna informació 

que li semblés rellevant. Abans de marxar, li va demanar el nom del psiquiàtric on 

estava ingressat en Marc. Entre sanglots i llàgrimes va pronunciar el nom de Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu. 

 

En acabar de recollir la taula després de sopar, es va donar una dutxa refrescant 

mentre en el seu cap ressonava una vegada rere l'altre el nom del psiquiàtric que li 

havia dit l'Anna. Va sortir de la dutxa, es va posar el pijama i es va asseure al sofà a 

gaudir de la seva sèrie preferida per la televisió acompanyat d'un bon got de llet 

fresca i unes galetes. No va trigar gaire en adormir-se després d'aquell dia tan 

atrafegat i ple d'emocions i es va aprofundir en els seus somnis: 

 

- Pau, ves-te'n, corre! 

- Ignasi? Ets tu? - va preguntar en Pau desconcertat quan va veure al seu antic 
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company de pis davant de la televisió - 

- Ves-te'n, corre, fuig d'aquí. 

- Però què dius? A què et refereixes? Per què me n'he d'anar? I on és tothom?! 

- No tenim gaire temps, fes el favor de fer-me cas i ves-te'n. - va dir l'Ignasi mentre 

li llençava el got on abans hi havia hagut llet ja buit - 

En Pau es va despertar sobresaltat, no va trigar gaire en adonar-se que s'havia 

adormit, i mentre s'aixecava per anar al llit ruminant en el somni que acabava de 

protagonitzar, va veure al terra trencat, el seu got de llet, del qual havia begut no 

feia ni... va mirar el rellotge del menjador, ja eren dos quarts de tres, així que sense 

pensar-s'ho molt, va recollir els vidres escampats del got trencat. De sobte el nostre 

protagonista va sentir un soroll, era com un xerric d'una porta vella, però que mai 

s'arribava a tancar del tot. De sobte va parar, estranyat, en Pau va caminar cap a la 

font del soroll, la cuina, i, al arribar, va veure una ombra peculiar, difícil de distingir a 

la penombra però visible quan va sortir per la finestra i va rebre la tènue il·luminació 

de la Lluna, la qual no li va permetre acabar de desxifrar el misteri que amagava la 

cara d'aquella figura misteriosa i fosca. En Pau es va quedar atònit uns instants, però, 

estranyament fins i tot per a ell, va reaccionar de forma tranquil·la, va tancar la 

finestra i se'n va anar al llit, on aquesta vegada va gaudir d'un son llarg i profund fins 

al matí següent. 

 

Els raigs de llum que a aconseguien passar a través de les cortines blau cel que 

adornaven l'habitació d'en Pau van arribar a les seves parpelles i el noi va obrir els 

ulls lentament. Mentre s'acabava de despertar, va adonar-se que estava tremolant. 

De sobte li van venir al cap tots els fets ocorreguts la nit anterior i va pensar que 

estava molt més espantat del que ho havia estat ahir nit, així que es va vestir i va 

baixar a esmorzar al bar de la cantonada. Mentre baixava a l'ascensor, en Pau va 

telefonar a l'Anna Badia i li va explicar tot el que li havia passat. Li va confessar que 

no estava fent cap treball per a la universitat i que, a l'igual que li va passar a en 

Marc, tothom a qui coneixia havia desaparegut després del coma en que havia passat 

tres mesos. Quan va acabar de parlar, va esperar pacientment que l'Anna assimilés 

tota la informació, devien passar pocs segons, però a en Pau se li van fer eterns, per 

fi, l'Anna va parlar, i només va dir una frase. 
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- Parlem demà passat a les nou del matí a l'església de Tarragona. No em truquis més 

fins que parlem i procura no ficar-te en més problemes. 

En Pau va escoltar atent cada una de les paraules que va pronunciar l'Anna, i, 

després de penjar, va veure com l'Emily, l'atractiva agent de policia que l'havia atès 

el dia anterior, caminava pel carrer a tan sols quatre metres davant seu. No va dubtar 

gaire i, sense saber com, va acabar assegut amb ella a una de les taules de la 

terrassa del bar on anava a esmorzar. Van estar xerrant una bona estona, en Pau li 

va explicar tot el que li havia passat amb plena sinceritat, ja que se sentia molt 

còmode amb ella i, des del primer moment, va sentir que era una persona en què es 

podia confiar. Un cop sentit tot el relat, l'Emily va posar una cara que en Pau no va 

saber desxifrar, i va parlar amb una veu tan dolça que, per molt que li hagués donat 

males notícies, el noi hauria posat la mateixa cara embadalida que tenia en aquell 

mateix instant. 

- Llavors, si m'he assabentat bé, vas tenir un accident que et va deixar en coma tres 

mesos, quan et vas despertar tothom a qui coneixies havia desaparegut i en una 

setmana han entrat dues vegades a casa teva. - va dir l'Emily en un to sarcàstic - 

 

- Sí, una mica a grosso modo, però més o menys és això el que ha passat. 

- No m'ho puc creure. - metre pronunciava aquestes paraules, la policia es va aixecar 

amb la intenció de girar cua i marxar - 

- No Emily, no te'n vagis si us plau. - va exclamar en Pau desesperat - 

L'Emily es va girar, va observar la cara d'en Pau i, lentament, va tornar a asseure's a 

la cadira. 

- Molt bé, confiaré en tu, però abans necessito proves. 

- No et puc proporcionar cap prova del que m'està passant, perquè tothom ha 

desaparegut i no ha deixat cap rastre i qui va entrar a casa meva tampoc no es va 

endur res, però si que et puc mostrar el cas d'una persona que li va passar el mateix 

que a mi. 

En Pau va buscar a la seva butxaca i en va extreure el que semblava un retall d'un 

diari vell i desgastat, el qual li va donar a l'Emily perquè el llegís, mentre aquesta ho 

feia, en Pau va esperar intrigat a que la policia el mirés, i quan ho va fer, es va sentir 

alleugerit en veure la cara que reflectia la comprensió i confiança absoluta que s'havia 

establert entre els dos joves. 
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- D'acord, et crec, i penso que això no ho hauries d'explicar a ningú més. Si vols pots 

passar una temporada a casa meva si així et sents més protegit.- va dir amb un 

somriure encisador. 

- T'ho agraeixo molt Emily, ets una gran persona. 

Els dos nois, ara més units, es van dirigir cap a la casa de la noia i van passar el dia 

lliure d'ella investigant sobre en Marc Sarrià i l'Anna Badia. Van descobrir que en Marc 

no tenia família i poc més. 

 

Al dia següent va passar molt ràpid, l'Emily se'n va anar a fer el torn de matí i, al 

tornar, va acompanyar a en Pau al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, a visitar a en 

Marc Sarrià. El Parc Sanitari era un lloc fosc i poc acollidor, al entrar en Pau i l'Emily 

es van dirigir ràpidament cap al mostrador i van demanar per en Marc Sarrià, però la 

recepcionista els va dir que, feia només una nit en Marc havia sofert una crisi i no 

podia rebre visites. Així que la parella resignada va tornar a casa amb la intenció de 

tornar un altre dia. 

 

Per fi va arribar el dia de la reunió amb l'Anna Badia, l'Emily i en Pau. Havien passat 

moltes hores investigant sobre ell, i l'únic que van trobar sobre la seva vida després 

de l'accident d'en Marc, era la seva direcció i que treballava en una empresa de 

seguretat de domicili. Els dos joves van agafar el tren i es van dirigir cap a l'església 

on els havia citat l'Anna. Quan només quedaven dues parades, en el tren es va sentir 

un enorme terrabastall, en Pau es va enfonsar en la foscor absoluta. 

 

- Pau, Pau, Chloe vine que s'està despertant. 

En Pau va intentar parlar quan... 

- Pau encara no t'aixequis, sóc la Chloe, tranquil. 

- Com? On sóc? 

- Ets a casa Pau, l'Ignasi t'ha trobat inconscient a la dutxa, tot seguit d'haver-lo fet 

fora, i m'ha trucat. 

En Pau es va mig incorporar i es va quedar bocabadat en veure el rostre de l'Emily, 

junt amb la Chloe. 

- Tu ets l'E... 

- És l'Emily, una amiga meva de la universitat, havia quedat amb ella per passar el 
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seu dia lliure de l'acadèmia de policia, fins que l'Ignasi m'ha trucat. No has llegit el 

meu missatge? 

Al cap d'una estona d'aquesta conversa, l'Emily aconsella a la Chloe que tothom se'n 

vagi al llit, i aquesta li respon convidant-la a dormir a casa, a l'habitació dels 

convidats, i això és el que van fer. En Pau i la Chloe se'n van a dormir junts, abraçats, 

degut al petit espant que la noia ha sofert degut a la pèrdua de coneixement d'en 

Pau. 

 

Volten les tres de la matinada, quan en Pau, per una estranya raó, es desperta 

incomodat. En girar el cap a l'esquerra veu com la Chloe dorm profundament, i en 

aquell precís moment es recorda de com el va enamorar aquell somriure tan 

característic i innocent, i en girar-se cap a la dreta per contemplar la Lluna a través 

de la finestra, es va trobar mirant-se cara a cara amb uns ulls blancs i enigmàtics que 

pertanyien a una ja no tan peculiar ombra fosca que va somriure sinistrament i es va 

esvair deixant així una forta tremolor en el cos d'en Pau, aquest es va aixecar per 

tranquil·litzar-se i va obrir la finestra per buscar amb la mirada algun indici de 

l'individu, però l'únic que va veure va ser un rellotge de butxaca recolzat sobre l'ampit 

de la finestra amb un gravat que deia “ in tempore dicimus nisi vitae fragmentum”. 

	


