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Alguna cosa amoïnava en Jonathan. No sabia per què 
se sentia tan alterat, però una sensació estranya s’havia 
instal· lat dins seu i ara desitjava amb totes les forces que els 
seus pares tornessin del sopar al qual havien anat. El que 
l’havia envaït no era exactament por, sinó una mena d’aler-
ta prèvia a la seva aparició, un avís que la por es podia pre-
sentar en qualsevol moment, l’avantsala del terror més 
horrible i espantós.

Era la primera vegada que el deixaven tot sol. Havien 
intentat contractar la cangur de sempre, una noia de poc més 
de vint anys una mica rodanxona que es passava tota la nit 
veient l’MTV i parlant per telèfon amb el seu xicot, però en 
Jonathan havia dit que ja tenia gairebé dotze anys i no neces-
sitava que ningú el cuidés. I menys l’estúpida de la Mel!, que 
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li havia fet de cangur des que tenia ús de raó i que tenia un 
sentit de l’humor tan macabre que, de vegades, quan en  
Jonathan encara era petit, apagava l’interruptor general de la 
llum, es col·locava una llanterna sota la barbeta i el terrorit-
zava mostrant-li les estranyes ombres que se li formaven a la 
cara. No, en Jonathan ja no volia que la Mel passés les nits 
amb ell i aquell dia va suplicar als seus pares que el deixessin 
sol. Els va dir que necessitava sentir-se gran, que volia co- 
nèixer la solitud, que tenia ganes de comprovar que ells li  
tenien confiança. Al principi la seva mare s’hi va mostrar re-
ticent, però el pare es va sentir tan orgullós del seu fill que va 
convèncer la seva dona perquè el comencés a tractar com un 
adolescent. «El teu fill ja és tot un homenet», li va dir a cau 
d’orella mentre li passava una mà pel coll. I va ser així com, 
per primera vegada en la seva vida, en Jonathan es va quedar 
a càrrec de la casa i de si mateix. 

La primera cosa que va fer quan els seus pares se’n 
van haver anat va ser encendre tots els llums. Encara que 
s’havia fet el valent davant d’ells, no se sentia de gust envol-
tat de foscor, així que va recórrer totes i cadascuna de les 
habitacions de la casa accionant els interruptors i assegu-
rant-se que les finestres estiguessin tancades. També va en-
cendre el televisor perquè les veus li fessin companyia. 
Mentre feia tot això, anava xiulant una tonada per convèn-
cer-se que no passava res, i que fins i tot s’estava divertint. 

Quan va haver acabat, va caminar pel pis a la cerca 
d’alguna cosa amb la qual passar l’estona. Si era possible, 
una cosa normalment prohibida. Finalment es presentava 
l’oportunitat de fer aquelles coses que els seus pares no li 
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permetien fer, com veure una pel· lícula de sang i fetge, crus-
pir-se una bossa de patates fregides o jugar a pilota a la sala. 
Ara tenia el món a les seves mans i no volia desaprofitar 
l’ocasió d’esprémer-lo fins a l’última gota.

No va trigar a entrar al despatx del seu progenitor i 
quedar-se mirant, bocabadat, l’ordinador portàtil al qual 
tenia l’accés restringit. A l’escola li havien ensenyat a fer 
servir el sistema operatiu, però a casa consideraven que no 
tenia prou edat per navegar per Internet sense la supervisió 
d’un adult. Per això, el seu pare li havia prohibit de manera 
terminant que toqués el portàtil si ell no era al davant. Però 
el vespre en què es va quedar sol per primera vegada, el del 
3 de febrer de 2011, va decidir saltar-se les normes.

Abans de dur a terme la seva entremaliadura, va anar 
a la cuina, va enfonsar un dit al pot de Nocilla i va beure 
Coca-Cola directament de l’ampolla. Que gran que se sen-
tia fent aquestes coses! Després, quan va quedar-ne ben tip, 
va caminar cap al rebedor i va tancar el forrellat de la porta 
principal. Els seus pares li havien dit que no ho fes, ja que 
allò impediria que ells poguessin entrar quan tornessin del 
sopar, però en Jonathan va pensar que, si per qualsevol cir-
cumstància, tornaven abans d’hora i el trobaven assegut 
davant del portàtil, el castigarien uns quants dies sense veu-
re la televisió i, pitjor encara, sense jugar amb la PlaySta- 
tion. Així que, saltant-se una altra norma, va tancar amb 
clau i, més tranquil, va tornar al despatx. Sempre podia al- 
legar en defensa pròpia que havia sentit sorolls estranys i 
que s’havia estimat més prendre precaucions.

Des del llindar de la porta va observar aquell ordina-
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dor que semblava esperar-ne la profanació i aquella cadira 
que, una mica inclinada, el convidava a seure. Una brisa 
suau li va acaronar el clatell i el va empènyer a emparar-se 
d’aquell espai sagrat. Va sentir que les circumstàncies li eren 
favorables, que els objectes reclamaven la seva presència, 
que el silenci invocava el seu nom i li recordava una vegada 
rere l’altra que ja era gran per fer realitat els seus desitjos. 
Allò era com morir-se de set i rebutjar un refresc ben fred.

Al despatx no hi havia llum de sostre. El seu pare, un 
crític literari que es passava les hores tancat en aquella ha-
bitació, deia que li agradava escriure en penombra, amb un 
petit flexo com a única font de llum. Tot sovint en Jonathan 
l’havia estat observant des de la porta. La figura d’aquell 
home encorbat sobre l’escriptori, sostenint amb els llavis 
una cigarreta que mai no encenia però que li recordava 
l’època en què fumava, sempre envoltat d’un silenci absolut, 
enlluernava el seu fill. En el seu pare no veia el famós intel-
lectual que tanta gent admirava, sinó l’home silenciós que, 
molt de tant en tant, l’observava per damunt d’algun llibre, 
com si es preguntés qui era aquell noiet que corria per casa 
o com si es meravellés que aquell nano fos el seu fill. 

En realitat, hi va haver un temps en què en Jonathan 
va odiar els llibres amb totes les seves forces. Li semblaven 
tropes enemigues que assaltaven sense treva la fortalesa que 
era l’atenció del seu pare. Però, amb el pas del temps, en 
Jonathan va entendre que aquella manera d’observar-lo era 
la seva particular manera de mostrar amor. Al cap i a la fi, 
havia acceptat que l’home que l’havia portat al món era un 
pare diferent dels altres, un pare que preferia el silenci a la 



13 #

gatzara, la solitud a la companyia, la contemplació a la 
pràctica. I era tan curiosa aquella manera de ser, causava 
tanta sorpresa en un nen avesat al caràcter expansiu dels 
pares dels seus amics, que en Jonathan no podia evitar mi-
rar-lo com qui contempla el foc: amb una admiració no 
exempta de por.

Tot això feia que entrar en el seu despatx assolís la 
categoria de profanació d’un temple, d’un indret al qual 
només es podia accedir disposant d’una intel· ligència supe-
rior. I potser era aquell mateix afany per entendre com 
funcionaven les coses, aquell interès per obrir-se a realitats 
ocultes, aquella necessitat d’adquirir coneixements que ha-
via après del seu pare, el que va empènyer en Jonathan a 
acostar-se a aquella taula, encendre el flexo i seure davant 
de l’ordinador. 

Mentre la pantalla s’encenia, va mirar cap al mirall 
que estava penjat en una de les parets i hi va veure el seu 
propi reflex assegut davant de la taula. Per un moment es va 
sentir algú important, un home de cap a peus, i va somriure 
en reconèixer en les seves faccions alguns dels trets caracte-
rístics del seu pare. De manera inconscient, la visió d’aquell 
doble el va fer sentir-se protegit i va endarrerir l’arribada de 
la por, com una fitxa del parxís que en ser devorada ha de 
tornar a la casella de sortida.

De seguida va començar a navegar. Va estar-se més de 
dues hores davant de la pantalla, buscant pàgines sobre les 
pel· lícules que li agradaven més, mirant el web de la seva 
escola i xafardejant a la xarxa social a la qual s’havia donat 
d’alta feia dues setmanes, durant una classe pràctica de l’es-
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cola, quan un dels seus amics va aprofitar un moment que 
el professor estava distret per entrar en aquella pàgina i crear- 
se el perfil. Després, aquell mateix noi va incitar en Jonathan 
que fes el mateix i, envaït per l’excitació del moment, ell 
també va crear un compte en un dels portals socials més 
importants: el Facebook. Tanmateix, des d’aquell dia no 
havia tingut ocasió d’entrar de nou al web, per la qual cosa 
aquell vespre es va llançar amb voracitat a agregar tots els 
amics que li havien enviat una sol· licitud. En poc més de 
vint minuts, en Jonathan va acceptar la petició de vuitanta-
quatre persones, la majoria companys de l’escola o del po-
ble, però també algunes persones desconegudes. 

Quan va començar a notar els ulls cansats, va abando-
nar el despatx per anar a buscar un jersei, ja que li va fer 
l’efecte que feia més fred que abans, com si algú hagués 
obert una finestra i l’hivern s’hagués colat a casa seva. Va ser 
llavors que va tornar la inquietud. 

Per un moment va desitjar que els seus pares tornessin 
del sopar. Va suposar que el seu nerviosisme no era altra 
cosa que una reacció derivada de la sobtada onada de fred 
que havia envaït la casa i, en conseqüència, va deduir que 
desapareixia tan bon punt s’abrigués. Va anar al seu dormi-
tori per buscar entre els calaixos alguna cosa per tapar-se i, 
de cop i volta, quan ja havia agafat una dessuadora amb el 
logotip dels Lakers, tots els llums de la casa es van apagar. 
La foscor el va envoltar bruscament, com un mantell tene-
brós, i la sensació de fred es va incrementar fins a tal punt 
que li va posar la pell de gallina. 

Al cap de pocs segons, en veure que la llum no torna-



15 #

va, en Jonathan va sentir pànic. No estava preparat per a 
una cosa com aquella. No, no n’estava gens ni mica. La por 
havia recuperat el terreny a una velocitat sorprenent. Allà 
s’estava, sobirana i ferotge, ficant-se en tots els racons de la 
seva ànima.

Va estar a punt de plorar. No sabia quan tornarien els 
seus pares i tampoc no s’atrevia a trucar-los. Telefonar-los 
seria una demostració de feblesa que només serviria perquè 
mai més no el deixessin sol. Va considerar la possibilitat 
d’obrir la porteta del comptador d’electricitat i mirar si po-
dia fer tornar la llum accionant alguns dels interruptors, 
però allò suposaria una falta molt més greu que l’ús de l’or-
dinador. Els seus pares li havien prohibit navegar per Inter-
net i veure pel· lícules de por si ells no hi eren, però tocar el 
quadre de llums o la caldera de gas era ja gairebé un delicte. 
També va pensar a sortir de casa i trucar a la porta del veí per 
demanar-li ajuda, però va rebutjar aquella possibilitat així 
que es va imaginar el fill del matrimoni que vivia a la porta 
del costat, un noi de la seva edat amb el qual s’havia barallat 
unes quantes vegades, dient-li covard, gallina i ploramiques. 

De manera que, plantat enmig del passadís i sense un 
trist llumí per il· luminar l’estança, va decidir que la millor 
solució era sortir a la terrassa. Pensava que els llums de la 
ciutat dissiparien la por de la foscor, i ja anava cap al balcó 
quan, en passar de nou davant del despatx del seu pare, es 
va adonar que l’ordinador continuava encès. La bateria del 
portàtil li proporcionava prou autonomia per no dependre 
dels fusibles de la casa i, com que aquell aparell emetia una 
bona il· luminació, en Jonathan va abandonar la idea de 
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sortir a la terrassa i es va estimar més quedar-se al despatx.
Encara que l’ordinador funcionava, no hi havia Inter-

net. El mòdem depenia del corrent elèctric, i per això ja no 
podia navegar. Allò va augmentar el seu malestar, ja que ara 
estava obligat a estar-se davant de la pantalla sense fer res, 
deixant que la seva imaginació s’excités amb la foscor del 
passadís, tement a cada moment que hi aparegués un mons-
tre i se l’endugués. Ja tenia edat per haver deixat de creure 
en éssers malignes, però aquella foscor sobtada que cobria 
la sala va fer que rebrotessin les seves pors d’infantesa i que 
se sentís esparverat davant la negra nit que s’havia instal- 
lat al pis. A més, quan va alçar la mirada cap al mirall on 
poc abans s’havia vist reflectit, li va semblar entreveure una 
ombra darrere seu, com una taca negra amb forma huma-
na. Allò el va espantar tant que va deixar de reprimir les 
llàgrimes per posar-se a plorar. Sabia que tot plegat era fruit 
de la seva fantasia, però la foscor l’aterria tant que no es va 
poder contenir.

Al cap d’una estona, quan ja es va haver cansat de 
plorar i quan es va haver jurat a ell mateix que no permetria 
que la seva imaginació li jugués una altra mala passada, va 
buscar en el menú del disc dur alguna cosa amb la qual 
passar l’estona. Sabia que el sistema operatiu duia jocs inte-
grats i, després de xafardejar durant una estona a les entra-
nyes de la màquina, va trobar-hi el Buscamines. 

Va passar la mitja hora següent intentant localitzar 
tots els espais en blanc del gran escaquer que havia aparegut 
a la pantalla, però alguna cosa va interrompre la seva diver-
sió quan menys s’ho esperava. Es tractava d’un espetec, un 
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soroll sec procedent d’alguna habitació, potser de la més 
allunyada de totes.

La por li va fer un nus a la panxa. El fred s’havia in-
tensificat i li feia exhalar glopades d’aire gèlid, la foscor 
semblava encara més insondable que abans i el silenci va 
esdevenir eixordador. La imaginació d’en Jonathan de nou 
li va jugar una mala passada en crear formes impossibles 
entre les ombres: una cara arrugada al costat de la porta, 
unes grans aranyes que caminaven entre els llibres, un ob-
jecte metàl· lic que sobresortia del plec de la cortina... Per un 
moment va pensar en la possibilitat que la Mel, la cangur 
malvada, s’hagués presentat a la casa sense dir-li res, amb la 
intenció de clavar-li un gran ensurt. Si bé en Jonathan no 
volia ser víctima d’una broma com aquella, es va alegrar 
que la noia pogués haver entrat, però el silenci que domina-
va el lloc resultava tan aclaparador que de seguida va deses-
timar aquella opció. 

No podia sortir del despatx perquè les cames no li 
responien i perquè tampoc no es volia arriscar a trobar-se 
amb els éssers diabòlics que viuen a les penombres. Llavors 
va sentir un segon espetec, aquesta vegada una mica més 
intens, com si la font d’aquells sorolls s’atansés.

No va voler esperar més i va agafar el telèfon, decidit 
a trucar a la seva mare. Sabia que allò retardaria uns quants 
anys la seva conversió en adult, però en aquells moments 
tenia tanta por que no es va poder aguantar. I no havia co-
mençat a buscar el número a l’agenda quan una ombra va 
passar per davant de la porta. Allò el va acabar de paralitzar, 
el va deixar amb els dits engarrotats, incapaç de prémer cap 
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de les icones de la pantalla tàctil, pensant que havia arribat 
el final.

Ja no hi havia cap dubte: algú havia entrat al pis. I no 
tenia bones intencions. Si hagués recordat alguna oració, en 
Jonathan s’hauria posat a resar en aquell moment.

Al cap de dues hores, quan els seus pares van tornar, 
no van tenir cap dificultat per obrir la porta principal. El 
forrellat no estava passat i el llum es va encendre així que 
van accionar l’interruptor. Tot estava en ordre. Excepte un 
detall: el seu fill havia desaparegut.




