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LA POR BLANCA 

 

Com un lleopard en la foscor de la nit. Així es mou ell, 

lentament, fent-se invisible, examinant amb atenció l’entorn, 

calculant sense presses els seus moviments i vigilant els de la 

nena, esperant el dia i el moment. 

 

PART I 

 

1 

 

L’home havia tornat de Madrid amb l’AVE. Decidit i frisós. 

Dies abans li havia trucat l’ambaixador i l’havia informat 

confidencialment que aviat es traslladaria a París i l’ambaixada 

quedaria vacant. Era el moment de moure’s, si la volia. Feia 

plans, fabulava i mirava constantment el rellotge, com si el 

perseguís el temps. I era així com ho sentia. Si no s’afanyava, 

veuria impotent com l’ocasió passava per davant seu. Havia de 

moure tots els fils que tenia. Influències, favors, pressions, 

diners, tot el que podia estar al seu abast. Allà no hauria tingut 

cap problema, aquí calia anar amb molt de compte. Algunes 
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pràctiques estaven castigades arreu, però allà la seva posició i la 

lassitud oficial permetien maniobrar amb relativa seguretat. 

Costaria diners i favors que tard o d’hora hauria de tornar, però 

estava al seu abast. Només faltava una cosa i no tenia cap altra 

alternativa que confiar-se al seu xofer, que l’esperava a l’estació 

del Camp de Tarragona, enmig del no-res. Havia vingut amb ell 

i ja el servia allà. Hi podia confiar. Tot i així, preferí parlar a cel 

obert. Féu aturar el cotxe al camí que duia a un camp d’avella-

ners abandonat i sortí del cotxe. El xofer l’acompanyà; li dema-

nà el mòbil i se’l ficà a la butxaca. Llavors li digué el que volia. 

No havia preguntat si es podia fer. Tot es pot fer si tens diners i 

poder. El xofer també ho sabia i sabia que el seu amo en tenia. 

L’únic factor a vèncer era el temps. Per això es va començar a 

moure on sabia que havia de fer-ho per trobar-los i aviat se’l va 

poder veure entre ells. Tenien orígens diferents, itineraris diver-

sos, històries desiguals. Hi havia petits nuclis de proximitat, fins 

i tot de coincidència, però eren insignificants. El que s’imposava 

era l’acomodació amb grams d’empatia i quilos de malfiança 

entre semblants, més o menys semblants. Vivien en pisos barats 

als barris; també en naus abandonades ocupades als polígons 

industrials en fallida i en algun mas mig enrunat entre carre-

teres; també els va buscar en plantacions hortícoles, als carrers 

on venien articles diversos, en obres en construcció i en barques 

de pesca del Serrallo. I aviat va saber qui havia de buscar i va 

repartir promeses i diners per trobar-lo. I el trobà. 

Res més fàcil que trobar Wamu, com es feia dir, si era 

ell mateix qui es feia visible. Com qui busca espàrrecs de mar-

ge, batia la zona amb els ulls ben oberts i es feia present perquè 

el coneguessin. Vident, sanador, curandero, fetiller, s’oferia per 

resoldre problemes matrimonials, treure maleficis, propiciar 

bons negocis, sanar les malalties més rebels, protegir del mal 
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d’ull o trobar parella. Ja ho feia el seu pare i el pare d’aquest 

abans que ell. Però aquí no el coneixien i era ell qui havia d’anar 

a buscar-los. I no li resultava gens fàcil guanyar-se la seva 

confiança. Venien escaldats, amb una malfiança mansa que tot 

ho aigualeix. Però estava segur que mantenien un caliu sense 

apagar, un ressò atàvic dorment que es podia activar. Al cap-

davall qui sap si la llavor tant de temps enterrada en l’erm no 

fructificarà amb les primeres pluges? I si ho fa, brotarà ferma i 

necessitarà nutrients. Nòmada com si conduís ramats a la recer-

ca de pastures, seguia les esperances i les pors, a l’espera que el 

reclamessin.  

El xofer va parlar amb ell i va fer-li l’encàrrec. 

—Té —va lliurar-li un telèfon—. Hi ha un número als 

contactes. Truca quan ho tinguis. Els diners no són un proble-

ma —li allargà un sobre—. Això és perquè la trobis. Aquest és 

el greix que tot ho fa lliscar, que multiplica ulls, que alerta 

orelles i esmola llengües. Fes-lo córrer, tinc pressa. La resta, te 

la pagaré després. 

Wamu va veure com s’allunyava el Mercedes, encara 

controlant l’emoció. Ni en el millor dels somnis havia pensat 

que podia arribar-li un encàrrec com aquell. Era ben conscient 

que els seus no se’l podien pagar. Però la vida té racons fos-

cos, és com la llicorella, laminada i amb proporcions diverses 

de mica, quars, feldspat i argila. No sempre havia de tocar-li 

argila.  

L’encàrrec no era gens fàcil de complir, aquí; menys 

encara amb les presses amb què l’hi havia demanat i va posar-

se immediatament a treballar; furetejant, cap espai li era aliè; 

cap lloc, estrany; cap indret, tabú per trobar petits senyals. Un 

bon caçador en té prou amb una petjada, un floc de pèl en una 

argelaga o una femta per saber quina bèstia empaita i si val la 
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pena continuar fent-ho. I ell ho era. Aviat tingué una xarxa 

d’ulls i orelles pagades entre els seus. 

 

2 

 

Darrere del vidre de la finestra, abraçada a la nina de drap, la 

nena contemplava els esquitxos de les gotes de pluja al petit 

bassiol de la font de l’ànec i el nen, i veia el moviment brusc 

de branques i fulles fuetejades pel vent. La finestra de doble 

vidre ben tancada impedia que en sentís la remor. Aquell silen-

ci estrany la calmava. A l’habitació del costat dues nenes de 

pell més fosca jugaven d’esquena a la finestra, confiades. 

També havien tingut por i també els havien dit que s’havia 

acabat. A diferència d’ella, però, ho havien cregut. Ella, en 

canvi, sabia que no s’havia acabat. Tanmateix havia après a no 

pensar-hi i ara, en el confort silent de l’habitació, rememorava 

la sensació desconeguda que havia tingut al matí en sortir al 

jardí. És el fred, li havien dit. I encara en farà més, havien 

afegit. 

Les dues dones de l’organització que l’acollia, que 

eren a la casa, s’estaven a baix, confiades. No temien res. El 

seu món de bones intencions, confiat a un sistema de normes i 

valors que sense motiu pensaven universal, les feia extrema-

dament vulnerables; es miraven el món com si l’entenguessin, 

però ho ignoraven quasi tot. Davant de la por de la nena, 

encauada com un paràsit entre les fibres del seu cos menut, 

només eren capaces d’oposar paraules i articles d’algun codi 

que creien amb innocència que ordenava la vida. El cinquè, no 

mataràs. O un article del codi penal. Amb definicions i càstigs, 

que elles volien creure que protegeixen, miraven d’apaivagar 

la tibantor del seu braç sobre la nina, de fer florir un somriure 



LA POR BLANCA   19 

 
confiat, mentre la definien amb termes estranys en informes i 

dossiers. Al capdavall, però, només eren paraules. 

 Per ara la nena se sentia a resguard a la seva petita 

habitació malgrat l’enrenou que s’havia instal·lat a la casa 

durant la darrera hora. No sabia què hi feien, aquells homes que 

es movien amunt i avall tirant cables i trastejant objectes que no 

era capaç d’identificar amb un nom. Llavors una de les dones va 

entrar a l’habitació; duia una samarreta lila amb un crit al pit; al 

seu costat entrà també la dona que li feia d’intèrpret. No 

t’espantis, digué mirant la intèrpret, que li ho traduí. La noia del 

crit al pit somreia; l’altra, no. La féu seure al llit i li explicà que 

tot allò era per ella, per protegir-la; que li farien preguntes i 

havia de respondre-les. 

—Només contesta les preguntes. Ho faràs, oi? —I li 

féu una carícia que la nena acceptà amb la mateixa absència 

d’emocions amb què acceptava menjar, roba i paraules.  

Li aplicà crema de protecció solar a la cara, als braços 

i a les cames. Llavors l’agafà de la mà i la dugué al jardí, on 

tot estava preparat. 

Van començar la presentació per ella. 

Se situà on li havien dit, dreta al costat de la font, amb 

un vestit net, un barret d’ala ampla i una nina de drap al braç, 

més que estimada o simplement duta, tenallada; una nina escut, 

amulet i malson, que no la protegirà; una nina refugi que ella no 

deixava mai en solitud per no sentir-se tan fràgil. Les tres, 

inseparables. La primera era ella, menuda i blanca com un floc 

de cotó sense rentar i amb signes incipients de queratosi actínia; 

la segona, la nina de drap, bruta, masegada, recosida, i la tercera 

era la por, com una exsudació imperceptible delatada pel movi-

ment dels ulls i la crispació del braç sobre la nina. Indestriables, 

les tres. De nit més, perquè ella ho havia vist, ho havia sentit i 
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només l’atzar la n’havia deslliurat. I encara que li havien dit que 

s’havia acabat, que era passat i ben lluny, no s’ho creia; ja li ho 

havien dit abans que hagués d’amagar-se i que la portessin allí 

com un paquet fràgil. No, no s’ho creia i esperava la nit amb la 

resignació espantada amb què havia après a viure. Per què hau-

ria de ser diferent, ara? Que potser pregunta un conill perquè 

l’encalça una guilla? Tampoc no n’hauria parlat ara si no li ha-

guessin demanat.  

Sense emoció, amb mansuetud, responia les preguntes 

i explicava com havia arribat allí i que tenia una habitació per 

a ella sola, neta i polida d’una manera que ella no sabia situar 

en la seva experiència i li resultava incomprensible que fos 

seva. D’abans, la nena només conservava la por i la nina. 

No n’és conscient, però el braç sobre la nina s’afluixa 

una mica quan sent borbollar l’aigua del petit rajolí que aboca el 

bec de l’ànec al pati. I és curiós perquè la imatge del nen abraçat 

al coll de l’ànec li produeix una esgarrifança. Així que evita 

mirar la font perquè pensa que el nen matarà l’animal, però es 

tranquil·litza sentint els esquitxos de l’aigua. Està segura? Bé, 

amb la bona voluntat no n’hi ha prou. 

A elles les van entrevistar després. Van denunciar la 

situació de les persones que eren com la nena i les dificultats 

per protegir-les, i van demanar la implicació de les institucions 

per fer-ho. També van dir que estava segura. 

El reportatge es va emetre dues setmanes més tard. La 

nena el va veure amb les dones, sense entendre què hi deien i 

entre rialles i gestos de satisfacció que no compartí. Tampoc 

no el van veure els que la buscaven ni Wamu. Qui sí que el va 

veure va ser l’home que havia fet l’encàrrec i se sentí sacsejat 

per un impuls atàvic difícil de controlar.  

No li fou gens difícil saber on s’havia enregistrat. 
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3 

 

Des d’aquella posició, confós entre la vegetació baixa del turó, 

immòbil com un depredador de caça, podia observar gairebé tot 

el jardí i aviat va poder comprovar que no l’havien enganyat. 

Ella era allí, a l’habitació oest del primer pis, des de la finestra 

de la qual mirava a l’exterior sense veure’l; mai no sortia de la 

casa i passava força temps al costat de la font amb dues nenes 

més, però no hi jugava ni hi parlava. S’hi estava amb una nina 

de drap amorrada al pit.  

Uns pocs dies foren suficients per aprendre’n les 

rutines i comprovar que, tot i ser una casa aïllada, no hi havia 

cap mesura de seguretat especial. Si la porta del jardí romania 

sempre tancada, la de la casa era oberta gairebé tot el dia i elles 

hi entraven i en sortien lliurement. A mitja tarda, aprofitant 

encara el bon temps d’un inici de tardor benigne, anaven una 

estona breu al jardí per tornar a entrar i sortir de nou poc 

després amb el berenar a la mà. A penes uns minuts, quedava 

el jardí en solitud; a penes el temps just per a un moviment 

ràpid. 

I el féu. Saltà la tanca i entrà a la casa, pujà al primer pis 

mentre sentia les veus a baix i entrà a l’habitació i s’amagà. I 

esperà que la nena se n’anés a dormir. Només quan sentí la seva 

respiració compassada i serena sortí de sota el llit. L’observà un 

moment sense cap emoció, n’havia vist moltes i no era la pri-

mera vegada. Quan s’inclinava sobre ella, la nena el pressentí i 

obrí els ulls i s’abraçà amb força a la nina. L’escanyà amb les 

mans. Tot fou molt ràpid i extremament senzill. A penes notà 

una dèbil resistència. Llavors esperà encara una bona estona que 

el silenci fos espès, abans de carregar-se-la a l’espatlla i baixar 

l’escala. Ja a fora, la tirà per damunt de la tanca i la seguí. Pujà 
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amb el petit cos embolicat fins a l’ermita i baixà per l’altre 

vessant del turó fins a l’aparcament proper al CAP de l’Arra-

bassada, desert en aquella hora. Ficà el cos al maleter del cotxe 

que havia manllevat i tirà cap al cementiri. No s’aturà fins a 

arribar a l’antic camí del Catllar, amagà el cotxe al bosc i portà 

el cadàver al mas abandonat. I allí, a la llum d’unes espelmes, la 

mutilà a cops de matxet. 

 

PART II 

 

1 

 

El gos d’un caminant de pas cap a la pedrera romana del 

Mèdol va trobar el cos a la zona boscosa del Gurugú, a prop de 

la presó. Mig soterrat, com si s’hagués fet amb presses, el mig 

cos de la nena emergia de terra com un titella a qui haguessin 

tallat els fils, en una posició desllorigada. De bocaterrosa, 

només eren visibles el cap i el perfil dret, i l’espatlla i el braç 

d’aquest perfil. Li havien buidat l’ull i tallat la mà. 

—Esgarrifa pensar el que veurem quan s’aixequi el ca-

dàver—. El caporal contemplava amb angúnia el fràgil cos 

capolat. 

Aquell mateix dia van denunciar la seva desaparició i 

va poder ser identificada. 

Després els policies van dirigir-se a la casa de l’ermita 

de la Salut, on vivia, amb les dues dones que l’havien iden-

tificat. Els hi esperava la psicòloga, que havia denunciat la 

desaparició, i van escoltar les seves explicacions sobre l’origen 

de la nena i com i per què estava amb elles, abans d’inspeccio-

nar la casa, on ja treballaven els de la científica. 

—A força països de la zona els seus membres són 
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utilitzats per fer conjurs, encanteris o amulets. I no és estrany 

que polítics o empresaris hi recorrin per tenir sort en les seves 

ambicions. 

Hi havia rastres pertot, però ningú no havia vist ni 

sentit res. El sergent de la científica els informà que havien 

trobat fibres d’arpillera a la finestra i a la tàpia, i petjades d’un 

home de bona mida sobre la terra molla pel rec, que anaven i 

venien de la tàpia a la casa. 

—Possiblement entrà i sortí saltant la tanca. La nena 

no devia pesar gaire. 

—Per què no cridà? 

—Potser quedà paralitzada de terror o ni tan sols no en 

va tenir l’oportunitat.  

Per l’informe preliminar de la forense sabien que les 

mutilacions s’havien produït post mortem.  

—Segurament l’han estrangulat a la casa. Després l’ha 

embolicat amb arpillera, se l’ha carregat a coll i ha sortit per la 

finestra del menjador que han trobat oberta. Se la va endur amb 

algun vehicle, potser l’esperava algú o havia amagat algun cotxe 

pels voltants. I en algun lloc van manipular el seu cos abans 

d’abandonar-lo al bosc.  

Entre el moment que l’havien vist per última vegada 

en anar-se’n a dormir i l’havien trobat només havien passar 

deu hores. 

 

2 

 

Tres mesos després havien avançat ben poc. Totes les passes els 

havien conduït a un cul-de-sac i havien decebut per complet les 

seves esperances de resoldre el cas ràpidament. Les informa-

cions de la psicòloga sobre la nena i els motius pels quals estava 
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allí, el fet evident que havia sofert una manipulació ritual i la 

seguretat de conèixer el mòbil i tenir força acotat l’àmbit en què 

havien de moure’s, però, s’havien estavellat contra un mur de 

silenci sense escletxes. I els indicis no els conduïen enlloc. Les 

amputacions es podien haver fet en qualsevol lloc, els rastres 

eren inútils i els interrogatoris no havien aclarit res. Malgrat la 

dificultat que imposava el seu viure precari, sovint sense papers 

ni residència coneguda, havien parlat amb desenes. I amb tot, 

s’havien revelat com sorra entre les mans, ferma amb el puny 

tancat, esmunyedissa tan bon punt l’amollaves.  

Gairebé tots els que havien estat interrogats sabien que 

la buscaven i ells mateixos ho feien amb més o menys 

intensitat, perquè al principi pagaven bé. I més endavant, molt 

bé. Malgrat que ningú en va parlar ni ho va admetre 

obertament, tots sabien per què. Però ningú no va reconèixer 

haver acceptat l’encàrrec. Si haguessin sabut que hi era i on, 

ho haurien dit i haurien cobrat. Res més. Tampoc no van 

acceptar haver participat en actes semblants ni aquí ni a casa 

seva, encara que la majoria va reconèixer haver-ne sentit parlar 

o fins i tot haver-ne vist. I tots van assenyalar vagament un 

mateix home. 

—Sí —el caporal abandonà l’estat de fàstic i enuig a 

parts iguals—. És desesperant. 

Seguint el seu procediment habitual de pòstits de colors 

i fletxes relacionals, el caporal havia resumit l’estat de la investi-

gació. Amb delicadesa havia omès la foto de la víctima i l’havia 

substituïda per un pòstit blanc sense anotacions. Aquest cop, 

però, aquesta tècnica havia resultat inútil: la classificació no 

aportava ni una mica de claredat. Els fets constatats, ara marcats 

sota el pòstit carbassa, eren irrellevants, mentre els pendents de 

comprovació, marcats amb blau, eren simplement hipotètics i 



LA POR BLANCA   25 

 
dibuixaven un interrogant immens. Només hi havia dues coses 

clares: la identitat de la víctima i el mòbil de l’acció, malgrat la 

seva imprecisió. Res de nou, tanmateix. Com quan saps que han 

mort un missatger per robar-li un segell valuós i saps que po-

drien estar-hi interessats col·leccionistes i inversors, en general, 

però ignores qui en concret. El sotsinspector intentava apartar el 

caporal del diagrama de colors i incerteses.  

—Si et capfiques en la branca no és només que no 

vegis el bosc, és que no veus l’arbre, ni tan sols veus bé la 

branca. Perdem el temps, amb ells. És clar que algun o alguns 

hi poden haver col·laborat d’alguna forma, però no tenim 

manera de saber qui, no ens ho diran. I l’home que assenyalen 

fa setmanes que no el veu ningú. En tenim una descripció 

física, sabem que és africà, potser de Kenya o de Tanzània; alt 

i prim, d’uns quaranta anys i sense res que el singularitzi. En 

tenim les empremtes digitals i les petjades, però encara anem a 

les fosques. 

Estaven en un carreró mort i feia massa que hi estaven. 

S’imposava un canvi de rumb. 

—Fins ara hem buscat l’autor o autors materials, 

inútilment; centrem-nos ara en qui va encarregar la feina. 

—Pel que sabem dels preus que es paguen, ha de ser 

algú amb diners. 

Tornaven a un punt d’arrencada que havien aparcat 

gairebé al començament de la investigació. Sabien d’homes 

que per la seva procedència i posició econòmica podien 

coincidir amb el perfil que havien fet amb la informació 

disponible, n’hi havia pocs a la ciutat. Però també sabien que 

aquests crims es feien sempre per encàrrec i havien preferit 

perseguir els executors amb el convenciment que sense 

aquests mai no arribarien a implicar l’instigador.  
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Llavors van trobar el segon cadàver.  

A aquest ningú no es va prendre la molèstia de voler-lo 

enterrar i el van deixar llençat com un maniquí trencat en un 

camí rural a prop del pantà del Gaià. Li van tallar les mans i el 

cap perquè no el poguessin identificar. Però no el van despullar. 

—Si ho haguessin fet, haurien vist que tenia una 

cicatriu que li travessava el pit en diagonal d’esquerra a dreta. 

I no l’haurien deixat al descobert amb tanta alegria. 

—Cert, una marca així no s’oblida. 

Convençuts que tenien un bon fil a la mà, van tornar a 

visitar els africans i, com esperaven, aviat van trobar algú que 

reconeixia un costurot com aquell. I després un altre i un altre. 

Pas a pas. Saber qui era, a què es dedicava i on vivia; 

regirar les seves coses en un pis compartit i arribar a la identi-

ficació del cadàver decapitat. Era Wamu Jakaya, originari de 

Muwanza, al llac Victòria. 

El caporal revisava l’informe forense. 

—Em regira l’estómac, aquest cas! —El tirà damunt 

de la taula amb violència. S’expressava vehement. Sincer. 

Tenia una filla de la mateixa edat—. La nena va morir asfi-

xiada i posteriorment va ser mutilada. Falten la mà dreta, els 

ulls i les orelles, i el cor. Un treball de carnisser inepte amb 

eines rudimentàries. 

El sotsinspector callava per deixar que es calmés i 

s’estalviava amb esforç un comentari il·lustrat que era del tot 

sobrer. Finalment, però, digué: 

—El fil d’Ariadna. Sempre es pot sortir d’un laberint. 

El caporal renuncià a preguntar. Fos com fos, després 

de mesos tenien una pista prou bona. Els dos ho sabien. A 

Jakaya, curandero (bruixot segons alguns), se l’havia vist amb 

un home alt i corpulent, a qui faltaven tres dits de la mà dreta; 



LA POR BLANCA   27 

 
un home ben vestit, que conduïa un Mercedes gran. Un home 

així no passa desapercebut, menys encara entre els africans de 

la ciutat. Per a la policia, tampoc.  

Dos dies després creien haver-lo trobat en la persona 

d’un xofer al servei del cònsol de Tanzània. Llevat de la psicò-

loga que acollia la nena, que no l’havia vist mai, tots l’havien 

reconegut. 

El xofer, un bantu d’aspecte fer, era un exmilitar 

ratllant la seixantena. Havia perdut els dits de la mà dreta 

durant la guerra del seu país amb Uganda el 1979. Coneixia el 

curandero? Sí, encara que ho ignorava tot en relació a ell.  

—Per què el tractava? 

—Hi cercava remei a uns mals de panxa que no 

m’abandonen i els metges no han sabut aplacar. 

Van plantar-li al davant la fotografia de la nena 

mutilada.  

—No era d’aquesta nena albina del seu país que 

parlava amb Wamu? Va ser assassinada i mutilada. —No es 

va immutar. El sotsinspector deixà al costat de la fotografia un 

feix de bitllets—. Els hem trobat al seu domicili. 

El xofer s’encongí d’espatlles sense somriure. 

—Ja li he dit que el visitava pel mal de panxa. I jo no 

tinc aquests diners. Ho poden comprovar. 

Ja ho havien fet. I era veritat que ni els tenia ni els 

havia tingut mai. Almenys en un compte bancari. 

El sotsinspector el mirà amb un mig somriure i parla 

lentament en veu bastant baixa. 

—No, vostè només era un intermediari. Per compte de 

qui va fer l’encàrrec? 

—No sé de què em parla. Sento no poder-lo ajudar. 

Mai no va canviar ni un mil·límetre la seva declaració. 
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Quan la psicòloga anà a la comissaria a interessar-se pel 

cas, aprofitant que era al barri de Camp Clar, el sotsinspector 

havia sortit. Va baixar el caporal. Lamentablement, estaven en 

via morta. 

Sortiren de la comissaria i caminaren fins al jardinet 

veí. El caporal afluixà la veu. 

—Miri, no li hauria de dir res…, però creiem que el 

curandero raptà, assassinà i mutilà la nena per encàrrec directe 

del xofer del cònsol, però no per a ell. I després van matar el 

curandero, esborrant així qualsevol rastre a seguir. Però no ho 

podem demostrar. No tenim res més que conjectures, res que 

pugui fonamentar una acusació davant d’un jutge. 

La dona assentí. 

—Malgrat que el govern ho ha prohibit i ha jutjat i 

condemnat, la persecució d’albins continua ben viva. 

Quan el caporal tornà a la comissaria, el sotsinspector 

revisava un informe. Aixecà el cap en sentir-lo entrar. 

—On eres? 

—Enlloc. Necessitava prendre l’aire.  

 

EPÍLEG 

 

El Mercedes corria plàcidament per l’autopista camí de 

l’aeroport del Prat. Al seient del darrere, l’home mirava cap a 

l’exterior i deixava passar el paisatge sense prestar-hi cap 

atenció. En realitat el seu pensament estava ben lluny d’allí. 

Les esperades bones notícies havien arribat dos dies abans i 

ara es deixava vèncer per la satisfacció. Va posar la mà dreta a 

la butxaca una altra vegada. El contacte amb l’objecte el 

tranquil·litzava, havia funcionat, la bona sort l’acompanyava.  

El dia era lluminós, un d’aquells dies de tardor que el 
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mestral havia netejat de núvols i de contaminació. Inespera-

dament, el camió que anava al davant es desvià cap a la mitjana, 

per recuperar de nou el carril amb un cop de volant frenètic; el 

conductor havia recobrat la consciència bruscament i pitjà el fre 

sabent que havia perdut el control del vehicle, que envaí violen-

tament el voral per tornar a la mitjana mentre la caixa s’obria 

com una tisora creuant els tres carrils de l’autopista abans d’atu-

rar-se. Sense temps per reaccionar, el cotxe que el seguia 

s’encastà sota la caixa, que obrí violentament com una llauna i 

en decapità els ocupants. Amb la mà a la butxaca, el del darrere 

estrenyia encara l’amulet fet amb el dit petit de la nena albina 

africana. 

  




