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 L’altre costat de l’infern 

Capítol 1:  El primer pas 

 

Dia 1 (dilluns 16 de desembre de 1963) 

 

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

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! 

 

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

 

 Va tancar la porta i ell va tornar la seva vista al ambient que l'envoltava. Ell i només 

ell, tancat en aquell lavabo de rajoles blaves. 

 

 Portava anys empresonat dins d'aquell orfenat. No negava que no li agradés aquell 

lloc, al contrari es sentia protegit sota aquella llar càlida i còmoda, però sempre 

recordava que estava allà perquè ningú el volia o l'estimava. Aquells pensaments no 

el deixaven portar una vida normal i tranquil·la. Tot això va començar a anar pitjor 

quan veia que no se sentia atret per les noies que estaven en la seva mateixa 

situació. Tots els nens del seu voltant comentaven els seus amors, i elles, se sentien 
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meravellades i estimades. 

 

 Estava cansat i només volia desfer-se juntament amb les gotes d'aigua que queien a 

poc a poc al voltant del seu cos quan de sobte, el timbre que marcava l'hora d'anar a 

sopar va sonar. Va sortir a corre-cuita amb la mala sort, que no havia agafat 

l'uniforme per canviar-se. Va començar a maleir a tots els déus existents. Jurava que 

havia agafat la roba, però els fets, eren que no estava. 

 

 Va obrir la porta amb cautela, mirant a totes parts. Només portava una tovallola al 

voltant de la seva cintura i la temperatura que hi havia entre el passadís i l'interior 

del bany no ajudava a mantenir-se en calma. 

 

No hi havia ningú als voltants i va captar aquest senyal per sortir cap a la seva 

habitació. Deduïa que tots ja estarien al menjador, empenyent-se entre ells com 

animals per aconseguir ser el primer a triar plat. A vegades semblava que estigués en 

una granja, bé, els animals són més civilitzats. 

 

 Tampoc es trobava tant lluny del seu destí, però la vergonya de passejar-se així per 

l'orfenat no era agradable, es més podria ser objecte de burla per a l'Ignasi. 

 

 Aquest noi era el seu "estimadíssim" company d'habitació, sarcàsticament parlant. 

Tampoc era tan dolent, però des del principi van començar a fer-se trastades l'un a 

l'altre i ben aviat es van convertir en els nens més temuts de l'orfenat. Es llençaven 

menjar, s'escopien a la cara en mig de classe i fins i tot van posar xinxetes a la cadira 

de la professora de mates (cal esmentar que ja no va tornar mai més a fer classes). 

 

 I ara tenia un objectiu: Estrangular-lo quan el veies. 

 

 El passadís seguia buit i va poder arribar bé. Una vegada va entrar-hi va trobar el 

seu uniforme ben estirat sobre el llit, juntament amb un post-it groc. 

 

"Òbviament no volia entrar al bany per veure't en pilotes. Ets més innocent del que 

sembles i volia molestar-te una estoneta. Et guardaré alguna cosa per sopar així no 
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hauràs de fer cua. Espero que alguna noia maca t'hagi vist ;)" 

 

 Va arrugar el post-it i va començar a vestir-se. No estava molest del tot, perquè la 

seva poca dignitat continuava intacta pel fet que ell no l'havia vist. El que li va 

començar a preocupar era el dolor que s'ocasionava de tant en tant al seu pit quan 

l'Ignasi li feia alguna trastada o quan en estranys moments podien portar una 

conversació tan normal com parlar del temps que feia. 

 

-No, no m'agrada. No vull que m'agradi. 

Va deixar la seva mirada fixa a la paret i va deixar un sospir a l'aire. 

 

-Si segueixes suspirant moriran desenes de flors James 

-Ignasi! -va mirar-lo curiós. -Gràcies per la broma. 

 

 En James va donar-se la volta i va agafar les seves sabates. Se les va col·locar i va 

sortir, ignorant al seu company per dirigir-se a la cafeteria. 

 

Dia 2 (diumenge 22 de desembre de 1963) 

 

 Dins l'orfenat no tenien pagues però feien les tasques de manteniment. Els hi deien 

que allò els hi permetria veure com era la vida adulta. Cada setmana canviaven el 

torn i els grups, que amb tanta bona sort a en James li tocava fer grup amb l'Ignasi. 

 

 Avui tenien temps lliure per jugar al voltant de la casa tot hi que començaria a nevar 

en poc temps. Normalment en James passava els diumenges amb l'Ignasi, rondant 

pels passadissos i ajudant als nens més petits amb els deures (no eren tan dolents en 

el fons), però avui van passar el dia separats. El més petit d'ells dos, en James, va 

preferir jugar amb les nenes nouvingudes. Volia que se sentissin com a casa, i que no 

se sentissin com quan ell va venir per primera vegada. 

 

 Ell tenia quatre anys, no era molt normal que nens a tan avançada edat arribessin a 
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l'orfenat i per això va cridar l'atenció del jovent. Les noies el rodejaven i veien el petit 

jugar, però mai s’apropaven amb la por d'espantar-lo. Per part dels nois més 

veterans, el cridaven i en un moment de disputa, l'Ignasi va interferir. 

 

 L’Ignasi era un any més gran i en aquell moment va protegir al nouvingut. Encara 

que després acabés malament la cosa. En James era un nen testarrut, enfosquit per 

estar sol i, per tant, el va consumir. Però tot va canviar quan el seu heroi i protector 

va començar a fer-lo rabiar sempre i que des de llavors no se separessin mai. Van ser 

amics i còmplices. 

 

 El James va caure a la realitat i mentre tenia a una de les nenes en braços, va veure 

a l’Ignasi de reüll caminant cap a algun lloc. El nostre protagonista va deixar a la 

criatura a terra i es va escossar per poder anar darrere del seu company. No era un 

noi molt curiós, i intentava ficar-se el menys possible dins de la vida dels altres, però 

el somriure de punta en punta que tenia l’Ignasi no li donava bona espina. 

 

 Va seguir-lo amb cautela, des que el va veure passar pel saló fins a l’entrada de 

l’orfenat. 

 

 El cel estava gris, la neu queia amb lentitud, dansant per l’atmosfera freda, i el terra 

a poc a poc es tenyia de blanc. L’Ignasi, que fins al moment no havia notat la 

presència d’en James, va enfundar-se dins de la seva bufanda negra i la seva jaqueta 

blava. En sortir el més petit va notar el fred recorre el seu cos i no va dubtar-ho dos 

cops, un cop el seu amic va sortir, ell va agafar la seva jaqueta i endinsar-se dins la 

freda tarda. 

 

 Per ell era la primera vegada que caminava sol per aquells carrers. Normalment 

sempre estava acompanyat per un gran grup de persones però aquest cop només 

estava ell i a uns deu metres l’Ignasi que cada cop caminava amb més ganes. 

 

 La sensació nova era agradable i la frescor gelant el feia sentir menys pesat, fins que 

va veure el seu company parant-se davant d’una noia. Era molt bella, cabells 

castanys, pell blanca, fràgil i un somriure radiant. Crec que inclús va fer que el meu 
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cor donés petits batecs de sorpresa. 

 

Dia 3 (dimarts 24 de desembre de 1963) 

 

 No podia dormir. No sabia si era per la culpa que el menjava per dins o la 

incomoditat que es va formar a l'habitació el dia anterior. 

 

 En James era conscient que l'Ignasi creia que ell no sabia res de les seves escapades 

prohibides de l'orfenat o de la noia maca de cabells negres. Era conscient que l'única 

cosa que li incomodava era haver vist, a qui podria proclamar el seu millor amic, fent-

se un petó amb una dona que mai havia vist o mai havia sentit a parlar d'ella. 

 

 Potser una de les coses que més el feien sentir estrany era el gran misteri del seu 

company d'habitació que era proper, però a la vegada era molt llunyà. Semblaven 

com dos planetes: Els dos formaven part d'un mateix sistema solar, en canvi, estaven 

a milers d'anys llum. I tenia raó. Veure'l estirat al seu llit, d'esquena a ell el feia 

distant, fred i res brillant.L'ignorava. 

 

 La imatge de la neu sobre d'ells tornaven a la seva memòria. El seu cor bategant a 

mil i el seu cos congelat. No estava molest, no estava trist, però se sentia decebut i 

una mica apartat. Com si tornés al forat negre que anys enrere el consumia viu. Tota 

aquella por de tornar a quedar sol en aquest món el feia sentir com un imbècil 

deambulant per un laberint sentimental. 

 

 -Ei! Tu! Que fas despert? -Va cridar de sobte l'Ignasi fent que en James es caigués al 

terra de la sorpresa. 

 

-Els teus roncs són els culpables.- deixà anar per sonar més creïble. 

 

-Si tu ho dius... en cap moment tan despertat fins avui, dos dies després de seguir-

me fora d'aquesta cova de rates. 

 

La intensitat del silenci que es va formar després d’aquella última frase, va fer que en 
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James es voltés i no el tornés a mirar a la cara. 

 

 

Capítol 2:  M’agradaria ser 

 

Dia 4 (dimarts 31 de desembre de 1963) 

 

Quedaven dues hores per canviar d'any i l'Ignasi no havia tornat a "casa". En James 

va adonar-se que cada nit arribava més tard, però no veia la raó que avui, poques 

hores abans del nou any, també ho fes. Se sentia enfurismat en veure que 

segurament aquest moment màgic no podria estar amb el seu company. Intentava 

deixar de costat aquests pensaments jugant amb els menuts de la casa mentre 

paraven la taula. Feien bromes sobre les professores, sobretot d'una en concret que 

no li van atorgar el bé de la tranquil·litat. I també escrivien els seus desitjos d'any 

nou. Molts nens desitjaven joguines, altres sentiments com la felicitat i la salut però 

en James només tenia en el cap una cosa. En el moment de plasmar-ho en el paper, 

va aparèixer la Júlia i el va abraçar de sorpresa.  

 Es tractava d’una companya de classe. Parlaven i comentaven però no arribava a una 

relació d’amistat pròpiament dita, així que l’acció de la noia havia sobtat al jove 

protagonista. 

 

 -Què fas James? - va deixar anar amb un fil de veu, encara en la seva esquena. 

 

 -Aquí, intentant escriure el meu desig d'any nou. -contestà en James amb un 

somriure, o almenys ho intentava. 

 

 -Ah! Els desitjos. Jo he fet el meu ja. -la Júlia va deixar la seva esquena per 

asseure's al seu costat. 

 

 -Espero que aquest any sigui molt millor que aquest. Que hi hagi més pau. 

 

 Una cosa que si s'havia captat en James del to de veu de la seva companya, va ser la 
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tristor que li acompanyava. La seva mirada perduda, com es mossegava el seu llavi 

inferior i la preocupació que el seu cos emanava. 

 

 -I que ficaràs al final? 

 

 -Doncs... -no sabia que dir 

 

 -No m’ho vols dir? - va dir aproximant-se al James.  

 

 -No és això, es que és molt vergonyós -en serio, no podia dir-li la veritat - Bé, t’ho 

dic. Vull un gos.  

 

 La Júlia es va quedar plasmada per la seva resposta. No es podien permetre animals 

en l'orfenat, però ella sol va somriure i es va apropar més plantant-li un petó a la 

galta, provocant que en James es ruboritzés. 

 

 -Espero que es faci realitat, James. 

 

 El noi va mussitar un petit 'gràcies' i va decidir aixecar-se de la taula abans que les 

coses es tornessin incomodes. En aquell moment va aparèixer un dels nens més joves 

de la casa a la recerca d'ajuda.  

 Jafaltaven pocs minuts, i l’Ignasi no apareixia. No només tenia preocupat a en 

James, sinó també a la resta d’integrants de l’orfenat, però això no va fer que la festa 

parés. Sonava de fons la cadena SER amb la seva cançó preferida: Quisiera 

ser del Dúo Dinámico. La cantava amb tant d’ànims que fins i tot s’hi van engrescar 

les encarregades. 

 

 -Falta poc nois, aneu cap a la taula. -es va escoltar des de l’altra punta del 

menjador.  

 

 En James va començar a guiar als nens i va poder escolta una petita part de la 

conversació dels més grans. 
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 -Encara no ha vingut l’Ignasi?  

 

 -No, encara no. Aquest noi. -va sospirar una d’elles.- Espero amb ànim el dia que 

compleixi els divuit i se'n vagi a la mili. 

 

 Al James se li va fer el cor petit. Era veritat, aquest any l’Ignasi li tocava anar-se’n 

d’aquest infern. O com el seu amic ho anomenava. 

 

 Estava ben segur que per a ell aquest lloc no era un infern. Acollidor i segur. Era el 

seu petit espai. I l’únic lloc on el van acceptar. Va ser la seva casa, ho és ara i ho serà 

sempre. 

 

 -James! Asseu-te amb mi. 

 

 La veu de la Júlia va treure-li dels seus pensaments i va dirigir-se cap al seu lloc 

reservat. Podia visualitzar a tots, atents a la ràdio i a l'explicació de l'emissor. Estaven 

a punt de passar el pont i arribar a un millor 1964. 

 

 Era un moment de pau, suposava en James. Era brillant el poder del temps i com a 

poc a poc evolucionava i creixia. Però la pregunta era, realment volia créixer? S’ho 

qüestionava dia rere dia. El món adult era difícil, ser un nen era menys complicat. 

L’altre costat de l’infern, aquesta era la veritable identitat del món adult. 

 

 -Las campanas bajan poco a poco. Recuerden no atragantarse con las uvas.  

 

 En James va riure i va concentrar-se en no ofegar-se i sortir viu en aquest 1964. 

 

 Després de l'última campanada tot va convertir-se en un moment de confusió per al 

noi. Un pes va arribar sobre el seu cos, uns braços van envoltar el seu coll i una 

calidesa fràgil va apropar-se a ell. La proximitat de la persona que tenia a sobre era 

tan perillosa que sentia la suor del seu front. I en un tancar i obrir d'ulls sentia com 

uns llavis suaus acariciaven els seus. 
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 -Bon any nou James. -va dir la Júlia un cop va separar els seus llavis del jove. 

 

 

 El James la va apartar amb delicadesa. No volia fer-li mal però ell no sentia res per la 

Júlia. En separar els seus cossos, va veure com tothom els mirava, però a ell sol 

notava una mirada penetrant que procedia de la porta. Uns passos ràpids i forts 

ressonaven per la sala. No es creia el que veia. L'Ignasi el va agafar pel coll de la 

camisa amb força i el va portar al passadís mentre tothom contemplava l'escena. 

 

 Ja al passadís el va arraconar cap a la paret de rajoles blanques. En James tenia una 

sensació estranya. El fred de la paret contrarestava amb la calor que notava per dins 

al veure a l'Ignasi d'aquella manera amb ell. Van passar dos segons com a màxim 

però pel James van ser els millors segons de la seva vida, però aquesta sensació va 

desaparèixer quan l'Ignasi va obrir la boca. 

 

 -Què coll fas? De debò la fresca de la Júlia. Desaparec unes hores i et trobo en 

aquella situació. 

 

 -Perdó? Que jo sàpiga sorties de casa sense permís per trobar-te amb una noia de 

cantonada de l'exterior. 

 

 -Però era diferent.  

 

 En James s’havia empipat i va contestar 

 

-Com què diferent? La vas besar sabent que estava davant teu sense cap 

remordiment. I tot sabent que ho vaig veure, no et tallaves ni un pèl i ni et 

molestaves a amagar-te i anar-te'n cada nit. Em quedava sol a l'habitació, mirant el 

teu llit buit i pensant que estaries fent. I saps una cosa? La Júlia m'ha besat de cop i 

volta, ni jo ho sabia i apareixes tu fent un numeret per rescatar-me sense cap 

escrúpol. Saps el que ets? Ets un porc, sense sentiments.  

 

 En James va desfer-se’n de l’Ignasi amb la intenció d’anar-se’n cap a la seva 
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habitació però va notar que l’estaven agafant per la mà. Es va girar per tornar-li a dir 

algunes coses a l’Ignasi, però no va poder. Els seus llavis van ser aturats pels seus.  

 

 

Capítol 3:  El final del meu viatge 

 

Dia 5 (dimecres 1 de gener de 1964) 

 

 En James es trobava sota la dutxa, amb l’aigua calenta acariciant la seva pell, el fum 

que desprenia l’aigua era dolorós i les rajoles seguien envoltant-lo com sempre. Les 

imatges de feia unes hores seguien fresques a la seva ment; com els llavis suaus de 

l’Ignasi provocaven que les seves cames tremolessin, com l’escalfor de la seva mà 

envoltava el seu canell i com el seu alè fred xocava contra els llavis d’en James un 

cop es van separar. 

 

 Les sensacions seguien envoltant-lo i sabia que en sortir del lavabo hi havia 

d'enfrontar-se a aquella persona que li provocà tantes emocions. Tothom va veure el 

petó i com l'Ignasi sortia del no-res i se l'emportava fora de la vista de tots. Estava 

avergonyit i sentia que no s'escaparia mai d'allò. 

 

-Va James, el veus cada dia. 

 

 Va intentar animar-se, però era més que conscient que es mentia amb aquelles 

paraules. Tenia por de les mirades que li envoltarien les pròximes hores, les paraules 

i els pensaments. També tenia por d'enfrontar-se als ulls profunds de l'Ignasi i la seva 

reacció després d'haver fugit de la seva vista, sense donar-li una explicació. 

 

 Va sortir de la dutxa i va eixugar-se amb la tovallola que va trobar més propera. Va 

canviar-se i va obrir la porta amb temor. Els passadissos estaven inhabitats, ningú 

corria d'un costat a un altre ni cridaven. Silenci i soledat. Tot i així era més que 

conscient que la seva habitació no estaria buida ni inhabitada com la resta del pis. Va 

avançar insegur i amb el pas poc ferm. Va començar a pensar en les paraules que 
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diria i a com reaccionaria. No anava a caure davant l'Ignasi. 

 

 Va parar-se darrere de la porta. Va alçar la mirada i va contemplar el número per 

comprovar per tercer cop que era aquell el lloc on passaria tot. Va sospirar i va obrir 

la porta de cop. Allà estava el que s'imaginava. L'Ignasi assegut sobre el llit amb els 

ulls fixos, fins ara a la porta i actualment sobre el seu cos. En James va obrir la boca 

per parlar, però l'Ignasi es va avançar i va aixecar-se i va anar cap a ell amb la 

intenció de tornar-lo a besar. 

 

 -Estava preocupat per tu -tot i així va parar al veure que les seves intencions no eren 

compartides. 

 

 -Perdó -és el primer que va dir. 

 L’habitació es va sumir en el silenci, l’únic que s’escoltava era la respiració dels dos i 

com l’Ignasi es tirava enrere per crear la mateixa distancia que hi havia al 

començament. 

 -Segurament vols una explicació. 

 -No estaria de més. 

 L'Ignasi seguia amb la mateixa cara, no va reaccionar. En James en canvi sentia el 

seu cor bategar a cent, les seves galtes vermelles i les seves mans fetes un puny. 

 -Aquell petó només va servir per dir-te adéu. Res més. La setmana que ve me’n 

vaig. -va aixecar-se del llit i va sortir de l’habitació passant de llarg. 

 -Idiota. 

 En James va mirar el seu voltant i va notar com els seus ulls començaven a omplir-se 

de llàgrimes. Va caminar fins al mirall i va contemplar el seu reflex. Una tovallola a la 

mà dreta, el pijama a la mà esquerra, el seu cabell moll cap enrere mostrant el seu 

front i els ulls vermells. 

 -Per què he de plorar? 

 

 

Dia 6 (divedres 10 de gener de 1964) 

 

 Els dos joves feien vides diferents. Ja no parlaven i ni es miraven. La tensió es 
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notava i tothom ho sabia. La més dolguda era la Júlia, que veia com el seu amor ja ni 

li parlava. Cada nit, la jove pensava com preguntar-li a en James com estava però a 

l’hora de la veritat, la seva veu es tallava i la seva oportunitat es desfeia i se 

l’emportava l’aire fred de Barcelona. 

 

 El jove volia reflectir tranquil·litat però en veritat volia desfer-se'n dels seus lligams 

en aquest món. No negarem que per la seva ment havia passat la idea de sortir 

d'aquest infern presidit per mortals i anar-se'n cap al paradís i veure tot des de dalt, 

ara bé, era incapaç de fer-ho. Tenia quelcom que el lligava a continuar amb vida i jo, 

que ho veig tot, sé que eren les ganes que tenia el jove de demostrar que era el més 

fort i que res li impediria ser el que ell és. 

 

 Avui era el dia del comiat. Era el divuitè aniversari de l'Ignasi i tothom estava davant 

de la porta de ferro per dir adéu al seu company, però en James estava per dir adéu 

al seu amor. Ja era l'hora i l'Ignasi deixava les seves petjades en el terra humit. En 

James tancava el seu puny per no deixar caure cap llàgrima però en el moment en 

què l'Ignasi es girà i dirigeix l'últim somriure al seu company de vida, en James corre 

en direcció a l'edifici i entra en la seva habitació, es llençà al seu llit i plorà. 

 

Dia 7 (dimarts 21 de abril de 1964) 

 

 Ja era primavera. Les flors van començar a florir i els pètals rosats dels cirerers que 

decoraven tota la ciutat començaven a dominar l'aire. A l'orfenat començaven a 

treure la roba d'entre temps i a treure les mantes d'hivern. En James ara dormia sol 

tot i que els nens més petits li feien visites de tant en tant amb el pretext que havien 

tingut un malson. Tot i així els mesos havien passat massa ràpid. El sentiment de 

comprensió del seu cor no el podia suprimir per molt que volgués i començava a 

reflectir-se en el seu dia a dia. 

 

 -Hauries de descansar per avui James. -una de les professores més antigues de 

l’orfenat va apropar-se a ell. 

 

 -Estic bé, tranquil·la. -va contestar. -Necessito estar distret i que em deixin a mi el 
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treball. 

 

 -Tot i així no vull que els nens més petits s'adaptin a la comoditat. -va callar per un 

moment i va esperar que en James es poses dret per deixar les joguines que estava 

recollint. -Anem a parlar fora. Avui les flors estan molt boniques. ¿Les has regat tu 

aquest matí? 

	


