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Sempre he estimat el desert. Pots seure sobre una duna. No 
es veu res. No se sent res. I en canvi, alguna cosa resplendeix 
enmig del silenci.

El petit príncep
Antoine de Saint-Exupéry
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Segons les estadístiques, gran part dels 
menors d’edat que algun cop han estat 

condemnats per un jutge a passar una part 
de la seva vida en un centre de reforma mai 
torna a cometre cap delicte. Els psicòlegs, els 
responsables del sistema i els polítics ho consi-
deren un gran èxit, que ells sense cap mena de 
dubte atribueixen a la seva fantàstica manera 
de fer les coses.

De tots els nois i noies que algun cop han estat 
en un centre de menors, només el 25,2 per cent 
torna a cometre actes delictius. Els nois i noies 
que consumeixen drogues, que tenen alguna 
mena de malaltia mental o que pertanyen a 
una família horrible tenen més possibilitats de 
reincidir que no pas els que no es droguen, 
tenen una ment sana i un pare i una mare 
normals, que es preocupen per les coses que 
normalment preocupen els pares i les mares. 
És a dir, i en resum: si ets un pobre desgraciat 
que no importa a ningú, tens moltes més pos-
sibilitats d’esdevenir un proscrit de la societat 
i d’acabar de nou en una presó.
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Això, segons les estadístiques, és clar.
També hi ha altres «factors de risc» que 

poden portar-te a reincidir:
1) No tenir un domicili fix.
2) No viure amb la teva família.
3) No anar a l’escola.
4) No tenir feina.
5) Continuar relacionant-te amb amics de-

linqüents.
6) Tenir problemes amorosos o no tenir re-

lacions afectives satisfactòries.
Les estadístiques no diuen res del que la 

gent pensa de tu quan surts de la presó, així 
que me n’inventaré les xifres (però us puc ben 
assegurar que seran tan reals com les anteri-
ors).

Quan surts de la presó (tant és el que hagis 
fet, fins i tot si no has fet res), el que la gent 
pensa de tu és:

a) «Ets un delinqüent i no trigaràs ni dos dies 
a tornar a fer una altra cosa horrorosa» 
(el 68,5 % de la gent).

b) «Ets un desgraciat i el millor que podries 
fer és morir-te» (el 15,3 %).

c) «No sé qui ets ni m’interessa, tampoc sé què 
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has fet ni per què, però no penso fiar-me 
de tu per res del món» (el 16,2 %).

El millor que pots fer és passar d’ells, sem-
pre que ells passin de tu. Tot i que si passes de 
tothom el més probable és que abans o després 
acabis passant de tu mateix.

De manera que, segons les estadístiques 
i segons gairebé tothom que em coneix (i això 
inclou els meus antics professors, la família i 
tots els clients del bar de la tieta), jo soc un 
assassí en potència. Un paio sonat o perillós 
o desequilibrat, fet un embolic o només molt 
estrany, que en qualsevol moment en pot fer 
una de molt grossa.

Ningú m’ha preguntat mai si em passa res. 
Ningú s’ha interessat mai per la meva versió 
dels fets. Ningú ha pronunciat mai la paraula 
innocent, tot i que justament això és el que soc. 
Ho he estat sempre, des del mateix dia que 
em van detenir i fins al dia que vaig sortir en 
llibertat. Estan tots tan enfeinats jutjant-me que 
no tenen temps de conèixer-me. Tampoc tenen 
temps de saber la veritat.

Tant se val. Sempre he estat una raresa de 
les estadístiques, jo. Un paio estrany que es 
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resigna a ser-ho. O potser només una persona 
amb mala sort. Algú que es lleva cada dia amb 
el peu equivocat. 



I 
VIDA NOVA
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Llibertat

–Èric González Pasqual!
No sé què vaig sentir quan el vigi-

lant de seguretat va pronunciar el meu nom. 
Va ser estrany. Vaig mirar l’hora al rellotge 
de la sala comuna. Eren dos quarts de cinc de 
la tarda. El primer que vaig pensar va ser 
en la Xènia. M’havia dit que seria fora, es-
perant-me. Tenia moltes ganes de veure-la. 
Sobretot, tenia ganes de veure-la en un lloc 
que no fos ni la sala de visites de la presó ni 
la sala on va celebrar-se el judici de revisió 
del meu cas. La Xènia va sortir a testificar, i 
també la tieta Carme i el meu cosí Marcel 
i fins i tot l’Helena, la bibliotecària. El jutge 
va decidir que, «en vista de les noves proves 
presentades», jo era innocent. 

Innocent.
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Un adjectiu que a partir d’ara hauria d’apren-
dre a utilitzar, com un aparell nou que fa moltes 
coses, però les instruccions del qual has perdut. 

Vaig estalviar-me només tres mesos de con-
demna. Bé, millor això que res. Almenys a la 
presó vaig poder estudiar. Vaig acabar primer 
de Batxillerat, tot un rècord en un lloc com 
aquell. 

El cas és que el vigilant de seguretat va pro-
nunciar el meu nom i la Laura, la meva tutora, 
va venir cap a mi i em va fer una abraçada. 

—Estàs bé? —va preguntar-me—. Preparat?
Vaig somriure. Les paraules mai han estat 

el meu fort. 
—Dus la llista que vam fer? 
Vaig assenyalar-me la butxaca dels texans. 

Allà hi portava la llista, en un full de paper molt 
ben plegat. Les primeres coses que volia fer en 
tornar al món dels bons. 

—I els diners? —va abaixar la veu la Laura, 
per ser discreta. 

La Laura és una persona al·lucinant. 
—Aquí —vaig dir, i vaig assenyalar-me 

l’altra butxaca. 
—No els perdis. 
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—Te’ls tornaré —vaig assegurar, també en 
veu baixa. 

—És clar, maco —va fer ella, i em va agafar 
la cara amb les seves mans tèbies—. Truca’m 
si em necessites, d’acord? 

—No et necessitaré —vaig dir, molt segur. 
—Bé, per si de cas —em va semblar que 

tenia els ulls humits. 
El món pot arribar a ser un lloc molt desagra-

dable quan t’has passat tancat dels catorze als 
divuit anys. Tant se val que surtis un dia radiant 
de primavera en què el sol llueix impressionant 
i que fora t’estigui esperant la noia a qui estimes 
més que res al món. Tots els animals necessiten un 
temps per acostumar-se quan canvien d’hàbitat. 

Vaig acomiadar-me de l’Omar i dels altres 
companys d’habitació. No eren amics meus, 
però havien estat bons col·legues. Quan has de 
compartir amb tres paios un espai de quinze 
metres quadrats (vàter i dutxa inclosos) que 
només té una porta de ferro que es tanca per 
fora, aprens a valorar la regla d’or de la convi-
vència, que és el respecte mutu. 

—Cuida’t, tio. Gaudeix de la vida i del teu 
pis nou —va dir-me l’Omar, mentre em clavava 



16

un cop a l’espatlla—. Algun dia ens fotrem 
junts unes pizzes allà fora. 

Li vaig tornar l’abraçada. L’Omar era un bon 
paio. Atracament a mà armada i lesions greus. 
Era el més jove d’una banda de lladres de pisos. 
Cap dels dos sabíem si ens tornaríem a veure.

L’Omar era el més semblant a un amic 
que havia tingut allà dins. Sense comptar la 
Merche, és clar. La Merche va ser especial. 
Una noia preciosa, a més de llesta, amb un 
futur ple d’incògnites. Tant de bo hagués pogut 
fer alguna cosa per ella. Quan va sortir, em va 
regalar el seu MP3. «Perquè estiguis menys 
sol», va dir-me, i em va fer un petó a la galta. 
No tenia ningú fora. No tenia estudis, ni diners, 
ni un lloc on anar. El seu únic patrimoni era la 
seva bellesa.

Vaig recordar-me d’ella, ara que qui se 
n’anava era jo. La Merche no va alegrar-se de 
sortir. I jo també tenia por.

Vaig recórrer per darrera vegada el passadís 
pintat de groc del mòdul Garbí, el meu. El lloc 
on havia viscut durant els darrers quatre anys. 
El lloc on vaig fer els divuit, on vaig acabar 
l’ESO, on vaig començar Batxillerat i on vaig 
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escriure a la Xènia aquella carta d’amor inter-
minable (suposant que fos una carta). Un lloc 
amb finestres que no són finestres (perquè no 
poden obrir-se), amb habitacions compartides, 
amb lavabos sense porta, amb càmeres que et 
vigilen des de tots els racons. Vaig acomia-
dar-me (però només per a mi) de la tele, de les 
taules, del sofà atrotinat, de la sala del telèfon, 
dels grinyols de les portes d’acer, de les càme- 
res de vigilància. Conec tot aquell món de 
memòria. Forma part de mi per sempre, com 
els meus gens, com el color dels meus ulls, com 
la tristor que m’acompanya des de nen. Una 
part de mi mateix es quedava allà sense remei. 

Rere la penúltima porta, un altre passadís, 
la zona de visites, l’habitació del vis-a-vis, la 
sala d’espera, el despatx del director. Allà hi ha-
via el Carles, amb cara de pare orgullós. També 
ell havia sortit per dir-me adeu. Em mirava d’una 
manera estranya. Diferent. Igual que els pares 
miren els seus fills. Mai podré saber-ho, perquè 
el meu pare mai va mirar-me de cap manera. De 
bon començament, el Carles em feia por. Anava 
de col·lega només perquè te’n refiessis i després 
era un fill de puta. Un tio dur, un funcionari de 
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presons com aquells que surten a les pel·lícules. 
Va preguntar-me si tenia clar el que havia de 

fer a partir d’aquell moment. 
—Si fa no fa —li vaig dir—. Primer de tot, 

el pis. Després ja veurem. No penso tornar al 
meu barri —em vaig avançar. 

—Bona decisió. Tu que t’ho pots permetre 
—va dir ell. 

Vam parlar del Ben. No gaire, perquè, al 
Carles, el meu cosí no li queia gaire bé, tot 
i que només el va veure una vegada, l’única 
en què el Ben va venir a visitar-me a la presó. 
L’última vegada que el vaig veure. Vam parlar 
també del pis. Si tenia el pis, era gràcies al Ben. 
Ell l’havia comprat per a tots dos; era el seu 
somni des que jo era molt petit. Trobaria l’adre-
ça apuntada al clauer de plàstic que agafava les 
claus: carrer del Profeta, número 20. La Laura 
m’havia donat instruccions per arribar fins allà. 

—Vols que t’hi acompanyi? —m’havia pre-
guntat la meva tutora—. No vull que estiguis 
sol el primer dia. 

—M’hi acompanyaran la Xènia i la seva 
mare —vaig dir. 

Allò va semblar que la convencia. 
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—No vagis amb males companyies —va 
aconsellar-me per part seva el Carles, tot i que 
ja m’ho havia dit unes deu mil vegades—. Re-
corda: ves només amb aquelles persones en les 
quals no et faria res convertir-te. 

—Que sí —vaig dir. 
Li vaig encaixar la mà. Li estava molt agraït 

per tot el que havia fet per mi. Llavors el Carles 
va posar-se solemne i va deixar anar: 

—Espero que tinguis tota la sort que et me-
reixes, noi. Si em necessites… —va esclafir a 
riure—, carai, millor que no em necessitis! Així 
em deixes tranquil! 

Tots dos van riure. Va ser un alleujament. 
No hauria estat capaç de respondre a frases 
solemnes. 

—Ho intentaré, dire —vaig fer. 
El Carles va acompanyar-me fins a la sorti-

da. Vaig mirar cap a fora. A través dels vidres, 
vaig distingir la Xènia. Semblava nerviosa. El 
cor em va començar a saltar. Vaig sentir-me 
com mai abans. Era allò la felicitat? No en 
tenia ni idea; no tinc gaire experiència a ser 
feliç.

A la torreta de la sortida, hi havia una dona 
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vestida amb l’uniforme dels guàrdies de la 
presó (mai l’havia vist) que va lliurar-me una 
safata amb les meves coses. Les que portava 
a les butxaques quan em van detenir: el docu-
ment d’identitat, un bitllet de vint euros, tres 
xiclets durs com pedres i el mòbil (de l’era 
dels dinosaures i, és clar, descarregat). Va ser 
com recuperar les engrunes d’una vida que ja 
no em pertanyia.

—Bona sort —va desitjar-me la vigilant, 
mentre m’assenyalava un paper que li havia 
de signar. 

Un pas més enllà m’esperava l’Albert. Em 
portava la capsa que el Ben va deixar-me en 
morir. L’herència del meu cosí. Hi havien les 
claus del meu pis nou del carrer del Profeta. 
Només dues, agafades a un clauer de plàstic 
amb l’adreça. Vaig suposar que l’una era del 
portal i l’altra, del pis. Les claus de casa meva. 
Se’m feia estrany fins i tot pensar-ho. A la cap-
sa hi havia també un joc de cartes de pòquer. 
I un bon garbuix de cables de telèfons (sense 
telèfons). Ho vaig entaforar tot de qualsevol 
manera dins la motxilla. Tot menys les claus, 
que em vaig ficar a la butxaca. Dringaven a 
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cada passa mentre caminava cap a la Xènia, 
com una música alegre.

Vaig travessar el vestíbul. Vaig sentir la por-
ta principal del centre que es tancava darrere 
meu. Clac. Un soroll que marcava el final d’una 
època. Que separava els delinqüents de les per-
sones normals. El món dels bons, del món dels 
dolents. Havia canviat de bàndol. Crec que mai 
m’havia sentit tan bé.

Vaig mirar la Xènia i vaig caminar cap a ella.


