
Imagina el moment més blanc, resplendent i immacu-
lat que hagis viscut mai.

El tens al cap?
Doncs això és el que va veure Isobel en obrir els seus

grans ulls verds.

Primer va notar que li cremaven les retines i va tornar a
tancar les parpelles de llargues pestanyes encorbades.
Després, amb més precaució que no pas abans, va tornar
a obrir-les a poc a poc, deixant que les pupil·les gradues-
sin la intensitat de la llum amb extraordinària eficàcia. Es
va fregar els ulls, com qui desperta d’un son llarg, i va
intentar enfocar un paisatge davant seu que en realitat no
existia perquè se l’havia empassat una espessa boira que li
impedia veure el que hi havia al seu voltant, tan sols unes
poques passes més enllà.

Va escoltar atenta, intentant percebre algun soroll que
pogués ajudar-la a situar-se, però tot l’esforç va ser en va;
el silenci més absolut s’havia apoderat d’aquell paisatge
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boirós tan completament apartat del brogit de la societat.
Ni tan sols en expulsar l’aire dels pulmons, que tot just
escapar de la seva boca es transformava immediatament
en un núvol blanc que es barrejava amb la boira, no va
ser capaç de percebre cap so excepte un brunzit elèctric,
continu i llunyà, que torbava de manera sobrenatural
aquella estranya pau. Va intentar identificar-ne l’emissor,
una ràdio o un cablejat elèctric, però la falta de visibilitat
li va impossibilitar la tasca.

L’aire fred del matí es va posar sobre la seva pell amb
delicadesa, acaronant-la amb tanta sensualitat que el finís-
sim pèl dels braços se li va eriçar. Per un moment va
pensar que era por el que sentia, però en mirar cap avall,
cap als pits, i veure que els mugrons se li marcaven sota
la fina tela del vestit vermell, va estar segura que no era
res més que fred. Mentre tornava a alçar el cap i mirava
la cortina opaca que tenia al davant, es va cordar la capa
de color vainilla que portava penjada a les espatlles i, en-
cara que de moment no hi havia cap indici de pluja, es va
posar també la caputxa sobre el cap, cobrint així els seus
llargs cabells taronges.

Abans de començar a caminar va mirar-se els peus,
com si volgués assegurar-se que portava el calçat adient
per emprendre aquella aventura cap al desconegut. Es va
adonar que els cordons d’una de les botes de pell gastada
que tant li agradaven arrossegaven descordats per terra. Es
va ajupir i amb energia va fer un llaç, tibant fort el nus, per
evitar que es tornés a descordar. Just abans d’aixecar-se, va
posar una mà al camí sense asfaltar i la va sorprendre que,
tot i el fred d’aquell matí, desprengués una insòlita calide-
sa, com si un sistema de calefacció circulés per sota terra.

I va ser així com, rodejada per aquell sorprenent halo de
misteri, Isobel va començar a caminar amb decidida pre-
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caució per un camí que anava descobrint pam a pam, quan
la boira s’apartava, obedient, a cada pas que feia la noia. Va
caminar durant molta estona i la seva decisió inicial es va
anar transformant en desconcert a mesura que passaven les
hores i els quilòmetres, sense que la boira escampés i sense
cap certesa que el camí l’estigués portant al seu destí. Fins i
tot va arribar a desconfiar si estava caminant en cercle i re-
tornava una vegada i una altra al punt de partida.

Quan finalment es va aturar, no per la fatiga acumu-
lada durant tot aquell temps, que era sorprenentment in-
existent, va corroborar que, a part del brunzit distant i
continu, no se sentia cap més soroll de l’altre costat del
vapor argentat que seguia rodejant-la per tots quatre cos-
tats. Va tancar els ulls per convertir el blanc perpetu en
un negre reconfortant que li va permetre descansar la
vista. Va respirar fondo, omplint els pulmons de boira, i
va cloure els punys amb força mentre desitjava enèrgica-
ment que, quan tornés a obrir els ulls, la cortina de fum
hagués desaparegut del tot.

Quan era petita, aquella maniobra havia funcionat al-
guna vegada.

Però en tornar-los a obrir continuava allà, sorda als
desitjos d’Isobel, que fins i tot hauria jurat que era molt
més espessa que no pas abans. A poc a poc va relaxar els
músculs dels dits per desfer els punys que comprimien les
seves delicades mans de fràgils ossos. Un nus a l’estómac
li va confirmar que la decepció que acabava de patir s’ha-
via instal·lat allà, sense demanar permís, amenaçant de
convertir-se en quelcom molt més incòmode i longeu.
De sobte els ulls se li van omplir de llàgrimes tornant-los
més brillants i van dotar el seu color verd d’una intensitat
sobrenatural. Aleshores ella va creure que mai més no
podria sortir d’aquell laberint eteri.
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Va començar com una brisa suau que amb prou feines
li despentinava els llargs cabells taronges, però en notar
que la intensitat augmentava, Isobel es va eixugar una
llàgrima que li lliscava per la galta i va somriure tímida-
ment, avivant l’esperança que en algun lloc del seu cor
s’havia resistit a sucumbir.

Davant dels seus ulls, empesa per un vent silenciós
com tota la resta, la boira va començar a dissipar-se i va
fer aparèixer com per art d’encantament la resta del
camí, que, sense ni un sol revolt, conduïa directe cap al
que semblava una petita fortificació esculpida en negre
contra l’horitzó. Per un moment va desitjar convertir-se
en Catherine, la protagonista del seu llibre preferit, di-
rigint-se cap a Cims Borrascosos per retrobar-se amb el
turmentat Heathcliff. Moltes vegades havia somiat mo-
rir d’amor, ni que fos una sola vegada en tota la seva
vida. La noia va girar sobre si mateixa, amb els ulls ben
oberts, permetent que absorbissin el paisatge erm que la
rodejava: tot era completament pla, sense turons ni ar-
bres ni absolutament res que pertorbés la vista pels qua-
tre punts cardinals. Només alguns brucs, ginestes i ar-
bustos de grosella, amb totes les arrels a la vista perquè
el terra era massa movedís i el fort vent els havia torçat
fins a deixar-ne alguns gairebé horitzontals, donaven
una mica de dimensió a la imatge que, juntament amb
el reflex de l’aigua del fangar que hi havia més a l’oest,
evitaven que es pogués confondre amb una fotografia.
Al contrari del que ella havia imaginat, cap poltre sal-
vatge ni cap xai pasturaven en aquella planura que sem-
blava infinita. Ets una estúpida, va pensar la noia en
recordar que, almenys els animals reals, feia anys que
s’havien extingit.

També li va cridar l’atenció la falta de color, com si,
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en aixecar-se, la boira l’hagués segrestat deixant aquell
peculiar decorat en rotund blanc i negre.

Tampoc al cel, sense cap núvol que hi flotés, hi havia
ni una pinzellada de blau.

Amb renovat entusiasme, la noia va reprendre el viat-
ge mantenint la vista clavada en la inquietant construcció
que es perfilava a l’horitzó.

Isobel no ho va poder veure, però, de lluny, enmig
d’aquell paisatge orfe de tot cromatisme, ella era una taca
de color que es movia veloç amb la brisa que li bufava en
contra i que ara s’havia intensificat, com si volgués impe-
dir que seguís avançant cap a la fortalesa. Fins i tot va
aconseguir treure-li la caputxa que li cobria el cap, alli-
berant els seus cabells taronges, que van quedar flotant a
l’aire, desafiant la gravetat.

De sobte la noia es va aturar amb la mateixa precipi-
tació que si estigués exhausta i necessités repòs abans de
continuar, però en realitat alguna cosa li havia cridat
l’atenció a un dels costats del camí: milers de petites flors
vermelles, com taques de sang a l’escena d’un crim, ir-
rompien indiscretes sobre la imatge en blanc i negre. Les
flors, que no va saber reconèixer, es movien al ritme
d’una melodia silenciosa que coordinava la brisa, creant
l’efecte de l’onatge sobre un mar encrespat. Isobel va
deixar que durant uns segons les seves retines navegues-
sin per sobre de les flors, com un vaixell a la deriva, i
després, sense avís, les va privar d’aquell privilegi tancant
les parpelles tan fort com li va ser possible. En la foscor
notava les ratxes de vent empentant-la malintencionada-
ment i va haver de fer equilibris amb les puntes dels peus
per no caure, com un funambulista a la corda fluixa. Amb
la imatge de les flors encara impresa al revers de les par-
pelles, va respirar fondo, absorbint l’aire fred d’aquell
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matí, i la va sorprendre no percebre l’aroma dels milers
de flors vermelles que dansaven silencioses davant seu.

Va obrir els ulls de sobte, com si volgués enxampar
les flors tornant-se a col·locar ràpidament al seu lloc; no-
més la seva absència mentre ella tenia els ulls tancats po-
dria justificar la falta d’aroma en olorar-les. Però el més
torbador no va ser descobrir que les flors ja no eren da-
vant el seu camp de visió, sinó que l’havia ocupat el
camí de terra, tot i que no recordava haver-se girat cap
a aquella direcció. La construcció al final del camí era
molt més a prop, com si durant els escassos segons que
ella havia mantingut els ulls clucs s’hagués acostat sigil-
losament. Ara, amb aquella proximitat, va descobrir que
el que li havia semblat una fortalesa no era més que una
petita cabana de fusta al costat d’un gran arbre amb les
branques recargolades que semblaven completament
calcinades. I tot allò envoltat per una petita tanca de
fusta pintada de blanc.

Va decidir reprendre els darrers cent metres del camí
amb calma, demorant l’arribada al seu destí que tant ha-
via anhelat perduda en la confusió de la boira. Ja no va
veure més flors en cap dels camps que tenia als costats, ni
res que distragués la seva visió. Isobel va concentrar la
mirada cap a aquell lloc que havia modificat l’aspecte du-
rant el seu repòs perquè volia assegurar-se que no torna-
va a canviar.

Quan encara faltaven alguns metres per arribar, la
noia va xocar contra alguna cosa que obstruïa el camí i va
obligar-la a aturar-se. En mirar cap avall va veure que
tenia les cames enganxades a la petita tanca de fusta blan-
ca que havia vist de lluny i que ara, sorprenentment, li
arribava a la cintura.

En tornar a alçar la vista, el cor li va fer un bot tan
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enèrgic que va témer que li trencaria les costelles per
alliberar-se de la presó on l’havia retingut tota la vida.

Només havia d’obrir la porta de la tanca i seria dins del
cementiri.

I en tornar a alçar la vista, el cor va començar a pujar-li
per l’esòfag i va notar la desagradable sensació que volia
escapar-se-li per la boca.

Va tancar la porta rere seu i ja era dins del cementiri.

El terreny li va semblar molt més gran del que havia
suposat estant a l’altre costat de la tanca. El terra estava
cobert per una estora de gespa acabada de tallar però
que, com les flors vermelles del camp, no desprenia la
característica i agradable olor que Isobel recordava haver
sentit milers de vegades just després que el seu pare se-
gués el seu jardí artificial. Va sospirar resignada, com
aquell que es prepara per passar una eternitat en algun
lloc desconegut, incòmode, poc amable per estar-s’hi.
Amb passes molt curtetes va girar sobre si mateixa, mi-
rant fascinada els erms que, a l’altre costat de la tanca,
arribaven fins a l’horitzó sota un cel clar i net de color
blanc.

Ja li havien advertit que aquell cementiri es trobava
enmig del no-res, allà on res no creix i res no hi viu, però
quan l’hi van dir ella va pensar que seria una exageració
per intentar dissuadir-la del seu propòsit forassenyat.
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Ara n’estava segura; no es tractava de cap exageració.
Com ja havia fet abans al camí, la noia es va concen-

trar a escoltar els sorolls del seu entorn i no la va sorpren-
dre tornar a sentir només un gran silenci trencat per
aquell llunyà i inquietant brunzit.

Un espetec proper va fer-li desviar la mirada cap a
l’arbre cremat, que li recordava els que havia vist de pe-
tita en pel·lícules de terror antigues. Encara que la seva
mare l’hi prohibia sempre, Isobel s’amagava rere la porta
de la sala i observava amb interès malaltís la gran pantalla
on els seus pares projectaven els films clandestins. Adora-
va les pel·lícules de terror antigues: els colors saturats, els
moviments retinguts, els vestuaris recarregats, els maqui-
llatges decadents, els efectes especials barats, però, per
sobre de tot, la fascinava la música orquestral amb violins
amenaçadors in crescendo quan el monstre s’acostava per
l’esquena de la protagonista o quan es produïen passatges
meravellosos a les escenes romàntiques, on l’heroi pro-
metia a la noia que ell la protegiria i després es besaven
als llavis amb pudorosa passió.

D’alguna manera, el cementiri on ara es trobava li
recordava els d’aquelles pel·lícules, però en realitat tenien
molt poc en comú, i si algú li hagués demanat que preci-
sés en què s’assemblaven, ella hauria estat incapaç de do-
nar un sol detall. Els de ficció eren tètrics, plens de làpi-
des i creus de cartó pedra i panteons grans com cases
encara que només fossin façanes repenjades en bastides.
Estaven decorats amb abundant vegetació de plàstic que
els convertia en amagatalls perfectes per a monstres de-
formes. El cel, fet amb ciclorames i sempre enteranyinat,
transmetia una constant amenaça de tempesta imminent
que, quan finalment es desencadenava, posava en marxa
sistemes de reg per a la pluja, llums estroboscòpics per als
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llamps i gravacions casolanes de trons amb un sospitós so
metàl·lic.

El lloc on es trobava la noia era tot el contrari del que
havia vist al cinema: no hi havia cap làpida, cap creu, cap
panteó, ni tan sols cap flor a terra que delatés que hi ha-
guessin enterrat mai ningú.

Només la cabana de fusta a un costat i l’arbre calcinat
a l’altre ocupaven el rectangle de gespa rodejat per la
tanca de fusta pintada de blanc.

Res més. Ni tan sols cap de les pantalles que el govern
obligava a tenir a llocs públics i privats, emetent sempre
la seva programació estrictament controlada.

Fins i tot la climatologia semblava anar en contra de
tota predicció que pogués dotar el lloc d’un ambient una
mica més terrorífic: ni un sol núvol enterbolia el cel, i
s’abolia així qualsevol possibilitat de tempesta tenebrosa.

Quan els grans ulls verds d’Isobel van repassar per
segona vegada el cementiri, que ella sabia que ho era en-
cara que res no ho feia evident, li va cridar l’atenció un
filet de fum blanc que, a un cantó de la tanca, ascendia
fent ziga-zagues cap al cel. En apropar-s’hi, va descobrir
que era una cigarreta que cremava repenjada a la barana,
com si el seu propietari l’hagués deixat curosament allà
amb la intenció de reprendre-la en breu. A terra, just a
sota de la cigarreta, hi havia algunes eines descuidades
amb les quals semblava que el fumador hagués estat repa-
rant una part de la tanca que estava malmesa.

I en una de les làmines verticals de la tanca, destacant
sobre el blanc impol·lut de la fusta, una taca vermella de
sang.

Alarmada per aquell inquietant descobriment, Isobel
va començar a notar la incomoditat de qui ha entrat fur-
tivament en una casa aliena i mira encuriosit alguna cosa
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que se suposa que no hauria d’haver vist. Immediatament
la va envair una onada de terror similar a la de l’intrús que
té la certesa que l’enxamparan. Va escodrinyar al seu vol-
tant amb més precaució, valorant la possibilitat de sortir
del cementiri i no tornar-hi a entrar fins a obtenir l’auto-
rització pertinent, però quan els seus ulls van arribar a la
cabana de fusta, va deixar anar un esglai perquè un jove,
sota el marc de la porta, no li treia els ulls de sobre, amb
una mirada indiferent, extraordinàriament desconcertant
i desagradable. Superada la impressió del primer contacte,
Isobel va contemplar atrevida amb els seus grans ulls verds
el rostre del noi, que restava immòbil a la porta de la ca-
bana; els cabells negres, mal tallats, feia força dies que no
havien estat pentinats, ja que per darrere se’n veien alguns
de drets que creaven curioses formes. Va semblar com si
el jove pogués llegir els pensaments de la noia, perquè
amb una mà va intentar pentinar-se sense gaire èxit. Te-
nia la pell bronzejada pel sol, amb un bonic to de color
mel, i no s’havia afaitat recentment, ja que alguns punts
negres li sobresortien de la barba, com agulles perforant-li
la pell. S’havia embrutat una de les galtes amb terra i una
altra vegada va semblar que sabia el que ella pensava, per-
què amb la mateixa mà amb què s’havia intentat pentinar
va netejar-se la cara. Els seus llavis, molsuts i d’un rosat
encès, estaven lleugerament oberts, com si tingués difi-
cultats per respirar pel nas.

En tornar a buscar el contacte amb els seus ulls, Isobel
va haver de desviar la mirada immediatament perquè
no va poder suportar la profunditat inquisidora que hi va
trobar. El noi, que havia restat impassible durant la ins-
pecció facial, tampoc no va dir res quan la mirada de la
noia va començar a baixar pel seu tors, cobert amb una
samarreta blanca sense mànigues, bruta de terra com el
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rostre. Però el reconeixement no es va aturar encara; la
seva mirada va continuar baixant per la tela blanca de
cotó fins a la cintura, on uns tirants penjaven del revés,
inútils per a la tasca per a la qual havien estat inventats.
Allà va trobar l’altra mà del noi, penjant inerta a un costat
i embolicada amb un drap blanc on una taca vermella
traspassava des de l’altre costat i revelava que hi havia la
ferida que havia embrutat la tanca de fusta blanca. De
la mà, la seva mirada es va desplaçar fins al cos del noi,
lliscant fugaç pels malucs fins que es va aturar just a sobre
del seu sexe. De sobte, en notar una escalfor sufocant a
les galtes, ella va alçar ràpidament la mirada fins als ulls
del noi, que continuava mirant-la impertorbable, i entre
penedida i torbada, la va desviar cap a terra, on li va sem-
blar que la gespa era més verda i més alta que abans.

«És vostè l’enterramorts d’aquest cementiri?», va pre-
guntar ella amb el cap cot, castigant-se per haver estat tan
atrevida durant l’exploració ocular. En veure que no ob-
tenia cap resposta, va omplir-se de valor per mirar-lo als
ulls i repetir la pregunta, més alta i més clara. Ell, que no
s’havia mogut ni un centímetre, va respondre extrema-
ment reservat, com si el preocupés ficar-se en problemes
si s’hi implicava massa.

«Qui ho pregunta?».
«Em dic Isobel», va dir ella forçant-se a mantenir la

vista clavada als absorbents ulls del noi. «Fa algunes hores
he emprès un llarg viatge des de la ciutat per venir fins a
aquest remot cementiri».

«Una tirada de campionat per venir fins al cul del
món», va simplificar el noi mentre mirava el paisatge per
sobre la petita tanca de fusta.

La noia va empassar-se la saliva començant a posar-se
neguitosa, i va repetir la pregunta per tercera vegada.
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«És vostè l’enterramorts d’aquest cementiri?».
«No sóc l’enterramorts», va dir ell, sec, conscient que

amb aquella resposta ajudaria a desinflar una mica més el
somni que sabia que havia portat la noia fins allà. No era
la primera persona que apareixia amb la mateixa quimera
i estava segur que no seria l’última. «Això només és un
vell cementiri on ja no s’hi pot enterrar ningú. S’ha con-
vertit en un decrèpit museu per a gent macabra. Jo no-
més em dedico a conservar-lo».

«Conservar-lo?», va preguntar ella, tot i que sabia per-
fectament a què es referia.

«Sí. I a protegir-lo», va respondre el noi, movent-se
per primer cop, baixant lentament els tres graons que hi
havia davant la porta de la cabana i que la noia no havia
vist. Aleshores es va adonar que no era gaire més alt que
ella però sí força més jove.

«Protegir-lo?», va preguntar Isobel, incòmoda, retro-
cedint unes passes a mesura que l’esquerp guardià avan-
çava cap a ella. «De què?».

«De qui», va puntualitzar el jove. Abaixant el volum
de la seva veu, com si tingués por que el poguessin estar
escoltant, va afegir: «Saquejadors. N’hi ha molts última-
ment. Vénen aquí i destrossen tota la gespa. Però en rea-
litat no vénen per emportar-se res. Al contrari. Intenten
amagar els seus morts a les tombes ja obertes. Molt desa-
gradable i fastigós. Vostè no deu ser pas una saquejadora,
oi?».

El noi es va aturar a pocs metres de la noia i ella va
pensar que li seria molt fàcil llançar-se als seus llavis mol-
suts i besar-los, però es va limitar a respondre que no,
que no era una saquejadora, i va desviar la mirada cap
avall, primer al sexe del noi i després a la mà embolicada
amb un drap tacat de sang.
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«Té una ferida», va dir assenyalant la mà.
«No és res», va respondre ell, allunyant el braç per

evitar cap contacte.
Ella va fer una passa endavant i els seus cossos van

quedar l’un davant de l’altre, només separats pel seu alè.
«Deixi que hi faci una ullada. Sóc infermera», va men-

tir Isobel tot estirant el braç per agafar la mà del noi, que
ja no va oferir més resistència. La va tibar cap a ella, col-
locant-la a l’alçada dels seus pits per poder observar la gra-
vetat de la ferida. Amb molta cura va desembolicar la mà
i va deixar caure el drap tacat de sang als seus peus per
poder tenir les dues mans lliures durant la inspecció. La mà
del noi es va posar dura com una roca.

«Fa mala cara», va dir ella intentant que la seva diag-
nosi sonés creïble. «Si no ho neteja, podria infectar-se».

El noi va alliberar la mà que tenia empresonada entre
les d’Isobel i es va allunyar unes passes, donant-li l’esque-
na per primera vegada.

«No n’hi ha per tant. Ni que m’haguessin arrencat
una costella». Els ulls de la noia van repassar la seva ampla
esquena i es van aturar sobre el cul, on els pantalons, a
part de brutícia, tenien una estripada en forma de set que
deixava entreveure la tela blanca dels calçotets. «Es nota
que vostè és de ciutat», va prosseguir ell recollint el drap
de terra i, sense manies higièniques, es va tornar a embo-
licar maldestrament la mà ferida. Mentre es dirigia cap a
les eines descuidades a terra, sota la cigarreta que ja s’ha-
via consumit del tot, va continuar parlant sense mirar-la.
«Què li han dit que trobaria aquí?».

«Un cementiri». Per no fer tan evident la seva respos-
ta, la noia va buscar un adjectiu que encaixés en la des-
cripció: «Un cementiri actiu».

«Actiu?», va repetir ell mentre deixava anar una sono-

008-EL CEMENTIRI.indd 21 26/07/13 10:23



GERARD GUIX – 22

ra rialla. «Mai no havia sentit un adjectiu com aquest per
a un cementiri».

«Espero que avui no sigui el seu dia de descans, però
és l’únic dia que podia venir. Em van dir que segurament
vostè m’ajudaria».

«Qui li va dir això, es va equivocar». El noi va agafar
una de les eines i es va posar a reparar la tanca, just allà on
estava tacada amb la seva pròpia sang. «Això només és un
cementiri mort. Molt escaient, no troba?».

La concentració del noi mentre reparava la tanca, que
no semblava pas tan malmesa com el seu esforç sugge-
ria, va fer comprendre a Isobel que la conversa s’havia
acabat. Ell, col·locat completament d’esquena a la noia,
construïa un mur molt més sòlid que la mateixa tanca de
fusta que intentava reparar. Per això ella, sorpresa per un
tracte tan poc hospitalari, va desviar la mirada del noi als
erms que els rodejaven i va advertir que la boira s’havia
tornat a aixecar i els voltava completament, de manera
que convertia el cementiri en l’únic lloc clar; com un
oasi de llum enmig de la foscor. Una desagradable sensa-
ció d’aflicció va aparèixer al pit de la noia, amb el pes
d’una llosa que li dificultava respirar. Quan ja començava
a valorar seriosament marxar d’allà desfent el llarg camí
de l’anada, desorientada entre la boira que s’havia tornat
a despertar, el noi va tossir de manera forçada, com si
s’aclarís la gola abans de començar un discurs. I després
d’uns segons de solemne silenci, va aturar la tasca que
estava fent i sense mirar-la però en un to més tolerant,
amb cert penediment per com l’havia tractada, li va pre-
guntar el motiu del seu llarg viatge.

«És per la meva mare. És morta, sap?».
Però al contrari del que esperava ella amb aquella reve-

lació, el noi va continuar treballant amb més empenta que
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no pas abans, com si no hagués sentit la resposta o no li
importés gens ni mica. L’eina que estava fent servir va re-
lliscar-li per culpa de l’incòmode embenat improvisat que
portava a la mà lesionada. Va intentar agafar-la al vol, però
aleshores va notar com li tibava la ferida i se li va tornar a
obrir. Mentre deixava anar una lletania de malediccions, es
va arrencar el drap amb ràbia, revelant que tornava a sag-
nar. En adonar-se’n, el noi va alçar amb cura la mà i un
filet de sang li va relliscar ràpidament fins al colze.

«Si té una mica d’alcohol i cotó fluix, l’hi podria des-
infectar», va suggerir amb un fil de veu, segura que el noi
tornaria a refusar la seva proposta d’acostament sanitari.

Sense dir res, ell es va aixecar i, llançant-li una mirada
desconfiada en passar pel seu costat, va tornar a entrar a
la cabana de fusta. Durant l’estona que la noia es va que-
dar sola a la necròpoli, es va dedicar a assegurar-se que la
boira que els rodejava es mantenia inofensiva a l’altre
costat de l’aparentment dèbil tanca de fusta, però que
resultava ser summament efectiva a l’hora de contenir tan
singular fenomen. No el va sentir quan va tornar a sortir,
ni quan es va acostar fins a ella, però de sobte va notar
una presència rere seu i un alè càlid que li colpejava el
clatell. De reüll es va adonar que el noi era al seu costat,
mirant també cap a l’espessa cortina blanca que impedia
veure què hi havia a l’altra banda.

Dos estranys aïllats en un cementiri perdut enmig del
no-res.

«Tranquil·la», va dir ell sense quasi desenganxar els
llavis. «No entrarà». Però el que se suposava que havia
de sonar tranquil·litzador, va tenir un efecte contrari en
Isobel.

No van dir res més durant una bona estona. Tots dos
van estar mirant aquell no-paisatge amb la mateixa devo-
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ció que si tinguessin davant dels ulls una de les set mera-
velles que només havien sentit anomenar a temeraris vells
professors. Quan ella ja havia perdut la noció del temps i
pensava que potser restarien allà per sempre més, l’un tan
a prop de l’altre, sense necessitat de dir ni fer res, va ser
ell qui va trencar aquell moment tan ple de màgia.

«Només he trobat això».
Ella va mirar l’ampolla de whisky i el drap de cotó net

que el noi li mostrava tímidament.
«Servirà», va dir-li mentre allargava el braç per agafar-

ho, però aleshores ell va fer un gest contradictori, ama-
gant el material rere la seva esquena, i la va fitar als ulls
amb el front arrufat.

«No es pensi que perquè em curi li deuré res».
Només després que la noia assentís amb el cap, i sense

deixar de mirar-la als ulls desafiadorament, ell li va apro-
par l’ampolla i el drap i va deixar que l’hi prengués de les
mans; els dits fràgils d’Isobel van fregar la pell endurida
de la mà del noi de manera sospitosament casual. Amb
pols tremolós ella va destapar l’ampolla i va abocar un
raig de líquid daurat que la tela va absorbir assedegada.
Va tapar l’ampolla i la va tornar al noi, mirant-lo als ulls,
com si esperés la seva autorització per iniciar aquell deli-
cat contacte entre ambdós. Aleshores ella va agafar la mà
ferida i, amb tanta cura que podria haver estat confosa
per professionalitat però no era res més que inexperièn-
cia, va acaronar la ferida, tacant la immaculada tela de
cotó del roig intens de la sang del noi. Ell va fer una ria-
lla nerviosa que, en realitat, intentava amagar la coïssor
que li produïa l’alcohol en contacte amb la carn viva. Va
destapar l’ampolla amb les dents i va beure un llarg raig
de licor, disposat a anestesiar qualsevol indici de sensibi-
litat que encara pogués quedar al seu ésser.
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