
Una missió de rescat

Hi ha gent que està en perill i ningú no va a ajudar-la. Tot acaba malament, en la majoria de
casos. Aquesta història és una mica diferent. No és tan trista i no veiem com es carreguen
algú a cops. Però això no vol dir que no es gaudeixi llegint aquesta història.

?
Diumenge, 18:47

Ara mateix, deu haver molta gent divertint-se fora amb els seus amics o a casa seva jugant
a videojocs. Jo, en canvi, i sense que ningú ho sàpiga, estic tancat en un camió. Porto aquí
més de 24 hores. L’última cosa que recordo és com un munt de paios vestits de negre se
m’emportaven a rastres mentres em dormia a poc a poc després d’haver-me donat una
espècie de comprimits. No sabia què hem farien. Pot ser em mataven.

Tot va començar quan tornava cap a casa després de fer compres a la ciutat veïna. Era
divendres pel matí. Passava per un carrer i vaig girar el cap inconscientment cap a
l'esquerra, on hi havia un carreró. Vaig trobar a tres persones. La primera era un home que
sostenia un maletí, i la segona una dona amb un bat de béisbol. Tots dos anaven de negre.
La tercera jeia a terra, inconscient.

Vaig sortir corrents, vaig trucar la policia i als pocs dies va sortir un titular que deia “S’han
empresonat a dos mafiosos i ara busquen la seva seu”. Això és el que hauria passat si no
fos perquè em vaig quedar paralitzat davant seu amb uns ulls com unes taronges. No em va
donar temps a reaccionar i em van donar una pallissa fins que van veure que perdia el
sentit. Després em vaig trobar estirat a terra, en un racó d’una habitació amb diversos
grafitis. Fora de l’habitació el lloc on em trobava semblava un cau típic de delinqüents. Va
venir una noia amb una trena llarguísima.

He decidit posar-li sobrenoms a cadascuna d’aquestes persones, i a ella li he posat
Slavkiense (que ningú em pregunti per què).

El cas és que em va fer empassar unes pastilles sense que em pogués moure. Estava fet
pols i a més m’havien lligat les mans i els peus amb cordes. Vaig començar a notar-me molt
cansat. Tot seguit van arribar més membres de la secta, em van treure les cordes i van
arrossegar-me pel terra quan em vaig adormir profundament. Segurament en aquell
moment va ser quan van posar-me al fons del camió i apa, a esperar a que la dinyi, o no sé
què faran amb mi. Però aquí m’he quedat.

Ara m’he despertat després d’haver sentit alguns sorolls fora. No estic segur si em deixaran
aquí fins que em mori o vindran a buscar-me. De sobte, sento passos. Però no passos que
venen d’un costat a un altre, sinó uns que venen cap aquí. Ja van a matar-me? M’hauria
agradat acomiadar-me de la meva família i els meus col·legues, però veig que no serà
possible.



Les portes del camió s’obren lentament, i veig la llum de fora com si estigués arribant al final
d’un túnel (home, el camió era llarg…). Al principi albiro la silueta d’una persona, i… quan la
reconec… em quedo desconcertat.

TYLER
Dijous, 19:03

Soc en Tyler, tot i que els meus amics em diuen Tilehard. És una història llarga del passat i
paso d’explicar-la. Avui fa un dia genial, perfecte per sortir al carrer. Sí, està plovents, però
no ho dic sarcàsticament. M’agrada la pluja. He estat tota la tarda passejant per una ciutat
que sempre m’ha semblat interessant. Això també sembla que ho digui irònicament, però
no. És una ciutat molt petita i no hi ha massa edificis. M’agraden les ciutats petites i sense
massa edificis. Estava passejant per un carrer on hi ha una gran oficina i quan vaig girar la
cantonada, em vaig trobar a en Brandon assegut en un banc. És un dels meus millors amics
i el vaig conèixer a l’institut.

- Ei! Quant de temps, no?
- Tyler? Guau, què hi fas aquí?
- Ja saps, gaudint de la meva ciutat preferida. No sabía que a tú també t’agradava mullar-te
sota la pluja.
- Amb sort no em refredaré. Porto aquí mitja hora. Hauria estat menys temps si no fos
perquè m’he fixat en un oficinista que està adormit a la seva taula.
- Ah, sí, la ciutat on les oficines tenen els vidres més transparents del món i pots veure tot el
que passa a dins. Estàs esperant a que es desperti o què?
- El veig tots els dies quan surto i, normalment, no està dormint. Tot i així crec que ara ja
m’aniré cap a casa, demà tinc coses a fer. Però vinga, parlem una mica més, com va la
universitat?

Ens vam quedar conversant una bona estona i quan vam acabar es va aixecar i va anar-se.

- Dona-li records als altres de la meva part!
- És clar, és clar. Adéu!

Els altres… suposo que hauré d’explicar qui són.
Bàsicament quan anava a l’institut jo era bastant popular i parlava amb molta gent. Però
sentia que no tenia amics de veritat. Anava d’un costat a un altre per parlar una mica amb
cadascú. 3 minuts i canviava de persona, una mena de nòmada. Jo el que volia era tenir el
meu propi grup d’amics on ens expliquéssim la nostra vida i tots compartissim alguna cosa
en comú.

I un dia em van acollir una colla d’amics. Me'ls vaig trobar fent la meva rutina d’anar i venir
de diferents grups. Eren nois amb els quals no solia parlar. Cindy, Brandon i Kyle. Vam estar
parlant de temes diversos i quan estava a punt d’anar-me, em van preguntar si m’agradava
llegir còmics. En tinc un munt a casa. Prestatges plens de llibres i còmics. Ningú m’havia
preguntat una cosa així (és estrany, però cert). Al final ens vam quedar tot el pati parlant de
còmics.



Els següents dies vaig continuar fent el de sempre, però sempre apareixia algun membre
del grup per demanar-me si volia anar amb ells. I jo accedia. Amb el temps van passar
varies coses. La primera, va arribar un nou noi al grup. Es deia David. I la segona, que vam
decidir muntar les nostres pròpies aventures, amb els nostres propis sobrenoms i amb les
nostres pròpies vestimentes. Érem els Power Rangers versió sense disfresses de colors i
amb aventures una mica diferents. Ens vam intercanviar els números de telèfon i així vam
seguir en contacte després de la secundaria.

Ara ja no parlem gaire i fa temps que no quedem tots junts. Se'm va acudir una idea:
trucar-los i demanar de quedar un dia tots junts. Què bona idea, sí.

Divendres, 12:58

Van quedar tots en un parc. Tots, menys en Brandon.
- Cindy! Guaaau, no has canviat res!
- David! Encara tens aquest barret amb l’ocell de plàstic?
- Què pensaves!? És etern!
- No us haureu oblidat pas del sobrenom de cadascú, no?
- Què va! Tú eres Tilehard, en Brandon era AbeNoi, la Cindy BlockPaint i el David e- eeeh…
no m’enrecordo.
- Quin cap… Bolet radioactiu! Jo sí que m’enrecordo del teu… a veure… Rei cobra!
- Per cert, algú sap on és en Brandon? Ahir va dir que vindria…

Van decidir esperar a l’últim membre de la colla. Va passar més d’una hora i no va venir.
Van intentar contactar amb ell. Res. No respon. Per sort, en Kyle sap on viu.
Però res. A casa seva tampoc no hi havia ningú.
Van intentar no donar-li més importància a l'assumpte i es van anar a dinar i parlar a un
restaurant.
I després, cadascú va tornar a casa seva. Mentres en Tyler anava caminant, va passar al
costat d’un carreró i va topar amb un barret de llana.

- No fotis! El barret de l’àtom blau d’en Brandon! Qu- què vol dir això? No se li ha pogut
caure sense que no se n'adonés. El porta sempre posat des que el conec! He de trucar a la
policia, això no pot ser res bo.

Va agafar el seu telèfon, va trucar a la policia, i tot seguit va trucar als seus amics per
donar-los la notícia.
Alguns van proposar anar a buscar-lo.

- Algú té un gos? Pot ser el podem trobar d’aquesta manera.
- Jo tinc un hámster.
- Crec que no serveix.

Uns altres van assegurar que no calia ficar-se en embolics. La policia ja el trobaria.

- I si realment no ha desaparegut?



- David, és el seu barret preferit, segur que dorm amb ell i tot. I a més, estava al costat d’un
carreró. Són els llocs on hi ha més delinqüència del món.
- Sí, a les pel·lis.
- Llavors què fem?

Ho van parlar. Van estar discutint. I al final…

?
Divendres, 10:13

Anava de visita a veure el meu cosí i me'l vaig trobar. Quina casualitat… Aquests últims dies
el veig molt. En aquell moment portava una bossa de plàstic que semblava buida. I també el
mateix barret blau de sempre, em pregunto si l’haurà rentat alguna vegada. A sobre per allà
on estàvem no acostuma a passar molta gent. Ell es trobava a la vorera del costat. De sobte
va girar el cap i es va quedar parat mirant alguna cosa. Vaig avançar una mica més per
veure el mateix que ell i em vaig amagar darrere un contenidor com si estigués fent una
cosa prohibida.

Ho vaig flipar. Una persona vestida de negre li va donar un fort cop amb un bat de beisbol i
una altra persona li va continuar donant cops de puny fins deixar-lo sense consciència.

Ja sé que no m’hauria d’haver ficat, però no vaig ser capaç de controlar-me. Em queia bé.
Els paios vestits de negre van girar el cap a dreta i esquerra per assegurar-se que ningú els
havia vist. Vaig donar gràcies per haver tingut la idea d'amagar-me. A continuació van anar
corrents cap a un cotxe i van ficar el seu cos al maleter. Encara darrere el contenidor vaig
treure el mòbil de pressa i vaig fer una foto. El millor de tot és que havia vingut amb la bici.
Era el meu dia de sort. I de perill. No em va donar temps a trucar a la policia. Els vaig seguir
intentant que no em veiessin de cap forma. Vaig tractar de ser discret i la distància era d’una
diferència de 30 metres aproximàdament.

Els vaig perseguir per tot arreu. Sense que em veiessin. Els vaig acabar perdent de vista i
vaig decidir que havia arribat el moment de trucar a la policia. No vaig tornar a casa. Vaig
pensar en deixar la bici aparcada. Estaria els dies que faci falta a un hotel i, mentrestant,
buscaria pistes. Tinc diners per un tub així que no havia de preocupar-me.

Ara ja és diumenge. Estic esgotat. Però he trobat la seu d’aquells bojos. I el cotxe. Mateixa
matrícula. Evidentment, no vaig ni pensar a intentar obrir el maleter perquè si ell encara fos
a dins no seria estant viu. Vaig investigar. Vaig escoltar coses que no hauria haver escoltat
mai. I també vaig descobrir que l’havien ficat dins un camió. Volien experimentar amb ell i
després matar-lo. No si jo arribava abans. Podria haver anat corrents a buscar la policia,
però nah, ni se'm va passar pel cap. Havia recorregut quilòmetres i m’havia gastat un dineral
per arribar fins aquí. Els he escoltat dir el lloc on es troba el camió. El cas és que era un
aparcament amb diversos camions. Hauria de buscar en tots. I com dimonis s’obren les
portes d’un camió? Necessito unes claus? Una palanca?



En aquest món utilitzem palanques per obrir qualsevol cosa així que vaig anar amb la meva
bicicleta a una deixalleria i vaig agafar una. Ja havia fet massa coses il·legals en tot el cap
de setmana.

BRANDON
Diumenge, 18:47

Estic tancat en un camió. Porto aquí més de 24 hores.
M’he despertat després d’haver sentit alguns sorolls fora. No estic segur si em deixaran aquí
fins que em mori o vindran a buscar-me. Les portes del camió s’obren lentament, i veig la
llum de fora com si estigués arribant al final d’un túnel. Al principi albiro la silueta d’una
persona, i… quan la reconec… em quedo desconcertat.

És… l’última persona que hauria pensat que podría ser.
No és cap persona vestida de negre. No és un policia. No és algú de la meva família.
Tampoc és cap amic meu. L’he vist poques vegades. Fa unes setmanes ni el coneixia.
Aquests últims dies l’he vist més perquè surto més de casa i m’assec al banc que hi ha al
costat de l’oficina.
L’última vegada que el vaig veure anava amb una camisa. I una corbata. I estava dormint.
Era l’oficinista. Ara anava amb una samarreta negra i una jaqueta de franel·la verda i a
quadres.

- Ho-hola… com sabies que estava aquí? No ens coneixem? Ets el que treballa a una
oficina, no? Em mataràs?
- Millor no fer preguntes. Surt d’aquí i truco a la policia. Si vols parlem d’això després.
- Val…
- I sí, soc de l’oficina.

Els següents dies van passar moltes coses. Van enxampar a les persones vestides de
negre. La meva colla d’amics va venir a veure’m a casa meva. Em van dir que havien
pensat en buscar-mel però no ho van fer perquè… era una bogeria i no sabien ni on podria
estar. Vaig parlar amb l’oficinista. Em va explicar com havia arriscat la seva vida per
trobar-me. El vaig continuar veient a l’oficina, com un dia normal.

I res, aquesta és la meva història. Una història amb final feliç. Després del que em va
passar penso en totes les persones que desapareixen per una raó o una altra. I tant de bo
algun dia deixin de passar aquestes coses.


