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U

abandoneu tota esperança,  
els qui hi entreu 

la gran inscripció brillava per damunt de la massissa por-

talada de marbre blanc de la Catedral del Mar d’Europa. Les 

lletres estaven embolcallades en flames i projectaven uns refle-

xos grocs i taronja damunt de les cornises ennegrides i les 

estàtues. Sota la inscripció, hi passaven les imatges de l’Infern. 

Dia i nit. Ininterrompudament. 

S’hi veia un noi d’uns vint anys, estirat parcialment a 

terra, amagat per una roca. Darrere seu, un sender s’enfilava 

per un pendent al llarg d’unes quantes desenes de metres i 

acabava davant d’unes muralles de formigó imponents. De 

sobte, a l’enquadrament va aparèixer el morro d’un gos. Va 

ensumar l’aire, es va girar a esquerra i a dreta, i amb una pota 

va furgar el terra. El perfil d’un segon gos va sorgir de la 

foscor, bordava amb ràbia i esquitxava de bava tot el que te-

nia al voltant. Només quan es va materialitzar un tercer cap, 

el cos de l’animal va avançar cap al noi. Les potes poderoses, el 

pit ample i musculós, i un pelatge eriçat tacat de sang.

El xiscle d’una nena va ressonar a la plaça així que els tres 

caps van començar a giravoltar nerviosament mostrant els 

tres colls units a un sol cos. Era un cerber, un dels éssers 

monstruo sos que infestaven l’Infern. Els músculs se’ls inflaven 
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8 FRANCESCO GUNGUI

cada vegada que uns dels tres caps es movia endavant, picava 

violentament el terra amb les potes, contenint amb prou fei-

nes una fúria que estava a punt d’explotar.

Tot seguit, el cerber es va abraonar sobre el noi.

L’Alec sempre s’aturava uns minuts davant d’aquelles pro-

jeccions, quan acabava la jornada laboral al Casino. Aquell es-

pectacle era un consol minso però suficient que li recordava 

que la seva vida sempre era millor que l’Infern.

Amb les mans enfonsades a les butxaques i l’esquena re-

penjada a la paret d’una de les cases ruïnoses que abans havien 

estat la llar dels pescadors, l’Alec observava aquelles escenes i 

es preguntava quines culpes expiaven els condemnats. 

—Tu creus que es morirà? —va preguntar una veu feme-

nina darrere seu.

L’Alec es va tombar, somrient.

—Hola, Maureen.

La dessuadora negra li amagava el pit i els malucs, els te-

xans amples li dissimulaven les cames esveltes i la caputxa ca-

lada damunt del front li subjectava la llarga cabellera arrissada 

i li feia ombra a la pell olivàcia i els ulls profunds. A la feina, 

duia una minifaldilla i un top provocadors, però quan sortia 

del Casino, difícilment l’hauria reconegut cap client. 

La imatge que hi havia a la pantalla es va esvair i, en lloc 

del cerber, hi va aparèixer el símbol de l’Oligarquia: un cercle 

flamejant amb cinc radis, un per a cada oligarca d’Europa. El 

foc garantia la seva unió i el seu poder enfonsava les arrels en 

la justícia absoluta de l’Infern. 

La pantalla es va enfosquir uns segons i, després, va mostrar una 

imatge aèria del gran cràter infernal. Els vessants externs els cobria 

una densa vegetació que s’esclarissava a mesura que pujava cap a la 

cresta, on sorgia l’imponent primer anell de muralles de formigó. 

A l’entorn del volcà, el mar s’estenia fins a perdre’s de vista.

Aquelles imatges, que projectaven a les fatxades de totes les 

catedrals d’Europa, sempre havien exercit una estranya fasci-

nació sobre l’Alec. Per a ell, l’Infern no era solament «la presó 
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 INFERN 9

de màxima seguretat més gran que hagi existit mai», tal com 

la definien els polítics en els debats televisius, sinó que també 

era l’únic rostre conegut del món lliure. 

Més enllà dels edificis en ruïnes, dels carrers llardosos i del 

Casino on treballava, hi devien existir més volcans, muntanyes 

i mars: per a un noi de disset anys com ell, imaginar aquests 

llocs retallant-ne les escenes macabres dels condemnats que 

morien en els cercles infernals significava poder creure que un 

altre món era possible. 

—Ahir es van emportar un paio del Casino —va dir la 

Maureen, mirant de no pensar en el mort—. Un home d’uns 

cinquanta anys que sempre venia a beure i a jugar.

—Per què?

—Era un camell, passava nepentes, em penso. 

El nepentes era la droga més difosa a Europa, també entre 

els joves. Anul·lava completament el dolor, la por, et feia oblidar 

la teva vida. Però l’Alec havia vist massa amics seus cremar-se el 

cervell i acabaven a l’Infern per haver cedit a aquesta temptació.

—Si són els camells, els que fan tirar endavant els negocis 

del Casino! 

—Sí, però, de tant en tant, en fiquen un a la presó, per 

quedar bé. Van dir que dos nois havien mort per culpa seva. 

—Ja veuràs que quan el deixin anar estarà més bé que 

abans. La gent com ell sempre cau de quatre potes, mentre 

que els desgraciats que facturen a l’Infern per netejar els car-

rers la dinyen al cap d’una setmana. 

La Maureen no va replicar. Sabia de sobres que no les deia 

perquè sí, aquelles paraules plenes de rancúnia. Feia un any 

que havien condemnat un amic seu a l’Infern per un robatori. 

L’havien enxampat una nit al magatzem d’un centre d’ali-

ments i no se n’havia sabut res més. 

—Sigui com sigui, el paio no va moure ni una cella  

—va continuar dient la Maureen—. N’hi ha que ploren o 

xisclen com uns desesperats. Però ell es va quedar impassi-

ble. Quin fetge!
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10 FRANCESCO GUNGUI

L’Alec es va encongir d’espatlles. No tenia ni idea de com 

reaccionaria si el condemnessin a l’Infern, si descobrissin les 

seves incursions nocturnes al centre d’aliments o que habitual-

ment comprava projectils als guàrdies de l’Oligarquia. L’hau-

rien facturat cap allà un any o dos, potser al primer cercle. Hi 

havia gent que deia que hi podies aguantar un any, allà, i que 

en tornaves més bé que abans, però l’Alec no s’ho creia. 

La projecció a la portalada es va interrompre uns instants. 

Els reflexos ataronjats de la inscripció flamejant van cedir el 

lloc a una llum blanca, gairebé enlluernadora. 

Al centre de l’enquadrament, hi va aparèixer una mansió 

emmarcada per un cel molt blau i una llenca de mar que s’en-

treveia al peu d’un turó ple d’oliveres. Al voltant de la mansió 

s’agitaven flors de mil colors cada cop que bufava el vent. Tam-

bé hi havia una piscina de pedra i una cascada que brollava 

d’una roca i projectava desenes de petits arcs iris. Dues criatures 

s’esquitxaven amb l’aigua mentre, en una taula de cristall trans-

parent, un home i una dona gaudien d’un esmorzar abundant. 

Més enllà de la mansió, hi despuntaven unes estàtues de marbre 

molt altes amb ornaments d’or i plata. Després, va aparèixer el 

rostre d’un home amb els cabells grisos, els ulls blaus, la pell 

lleugerament bronzejada i un somriure tranquil·litzador. El mo-

viment dels seus llavis es va anticipar uns instants a l’àudio, que 

provenia dels altaveus instal·lats a les cornises de la catedral.

Tria una altra vida, tria el millor. Al cor del Mediterrani, esplèn-

dides residències familiars. No esperis que la vida triï per tu, tria tu la 

vida que vols.

—Hi haurem d’anar a viure —va dir l’Alec—. T’ho ima-

gines? Quan et despertes al matí, et banyes a la piscina, després 

esmorzes al jardí...

—Hauria de treballar dos mil anys per poder pagar-me 

una casa.

—Doncs ja pots començar, dos mil anys passen volant.

La Maureen va fer un somriure i va arronsar les es patlles.

La mansió va desaparèixer i l’atmosfera clara i diàfana de 
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les residències del Paradís va tornar a cedir el lloc a les càmeres 

de l’Infern. 

S’hi veien tres nois que volien encendre una foguera en 

una cavitat entre les roques. Però el vent n’apagava les flames. 

Cadascun d’ells duia una capsa amb la seva ració de menjar. 

—Per què no fan servir la capsa per encendre la foguera? 

—va preguntar la Maureen.

—Acaben d’arribar —va respondre l’Alec, molt segur—. 

Encara no saben de què va la cosa. 

Un noi va arrencar a plorar i en aquell moment l’Alec es 

va adonar que era una noia. Es va preguntar què devia haver 

fet perquè la condemnessin a l’Infern i, tot de sobte, va pensar 

en la Beth, la seva germaneta, que l’esperava a casa.

—Anem? —va dir de cop i volta, sacsejant el cap per es-

polsar-se aquella visió del pensament. 

Tots dos van mirar al seu voltant abans de reprendre el 

camí cap a casa. Allò s’havia convertit en un gest automàtic, 

era la millor manera d’evitar els robatoris. Feia un parell de 

mesos que la Maureen vivia en una escola ocupada a uns 

quants centenars de metres de la Catedral del Mar, amb un 

centenar de joves sense família del barri Gòtic. L’Alec la va 

acompanyar fins a la porta. 

—Ens veurem demà? —li va preguntar la Maureen.

—Tinc el torn de nit.

—Jo també. Després podem venir aquí, si vols.

L’Alec li va mirar els ulls: hauria volgut aïllar aquells ulls de 

la immunda ciutat que el rodejava i construir un altre món al 

seu voltant. La Maureen era guapa i atractiva. Cinc dies abans 

s’havien fet un petó al rebost de la cuina del Casino. Però no 

n’havien tornat a parlar ni havia passat res més, per bé que 

l’Alec encara recordava la sensació de la seva pell sobre el ros-

tre de la noia, i la seva olor dolça i lleugerament especiada. 

—Adéu —va dir la Maureen, i s’hi va acostar per fer-li un 

petó que va acabar entre la galta i els llavis. Després, va entrar 

corrent a l’escola. 
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12 FRANCESCO GUNGUI

L’Alec la va contemplar mentre desapareixia pels passadis-

sos i després es va endinsar en el laberint de carrerons del 

barri Gòtic, on hi havia les antigues fondes dels pescadors, que 

ara freqüentaven els fumadors de nepentes i les prostitutes. 

Es va aturar al primer punt de control, a l’extrem meridio-

nal del barri, per accedir a la zona d’habitatges.

El guàrdia li va passar el detector electrònic per damunt de 

l’ànima que duia implantada al pit, just per sota del coll. A la 

pantalleta, hi va aparèixer la foto de l’Alec: els llavis foscos i 

molsuts, el nas lleugerament aguilenc i la mandíbula angulosa. 

El front, el tenia lleument arrugat, i els cabells, una mica mas-

sa llargs, li tapaven els ulls negres.

El guàrdia va comparar la foto amb el rostre del noi, va 

assentir i el va deixar passar.

L’Alec va embocar una avinguda flanquejada d’edificis de 

vint, trenta i fins i tot quaranta pisos, que es comunicaven amb 

una xarxa de ponts. Moltes de les parets de vidre estaven tren-

cades o esquerdades i, algunes, les havien substituït amb plan-

xes de ferro rovellat, coure oxidat o simples plafons de fusta. 

Però, en general, eren els millors habitatges a què podia aspirar 

un ciutadà d’Europa. La gent que vivia a les ciutats gratacel no 

necessitava baixar al carrer. Hi havia botigues, esglésies i esco-

les repartides en replans diferents i això garantia una seguretat 

i un control més grans, i també una inserció més estable en les 

llistes de treball. 

Va passar un tercer punt de control. Més enllà, començava 

Konema, el seu barri.

Edificis ruïnosos de cinc o sis pisos s’alternaven amb casetes 

unifamiliars. Els carrers eren plens de gom a gom de persones i 

de parades distribuïdes al voltant d’un petit parc. Va comprar 

farina, patates, cebes i un quart de pollastre. Va deixar enrere el 

mercat i, finalment, després de travessar un parell de carrerons 

plens de clots i bassals, es va trobar davant de casa seva.

Era un cub de formigó i planxes, però tenia un tros de 

terra i, a l’estiu, hi cultivaven carbassons i tomàquets. 
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Així que va traspassar el llindar hi va percebre una atmos-

fera estranya. Va passar revista al sofà enfonsat, cobert de qual-
sevol manera amb una cortina vermella, el petit televisor re-
penjat a terra, al costat de l’estufa de llenya, i la taula amb els 
fogons i la bombona de butà. No hi havia res fora de lloc i 
aquest era el problema. A casa, no hi havia res més. 

Nerviosament, va mirar al seu voltant. La seva mare no hi 
era, i la Beth, tampoc. Potser els havien robat: va parar l’orella 
per si captava sorolls sospitosos, potser encara eren a casa, els 
lladres. 

La porta de l’habitació de la seva mare es va obrir de cop. 
L’Alec va fer un salt enrere abans de reconèixer la Beth que se 
li acostava corrent.

—Què passa?
—La nena no va contestar, però el va abraçar.
La va agafar per les espatlles.
—Ei! Què ha passat? On són les nostres coses?
La Beth no va dir res, però va somriure. Quan somreia se 

li il·luminava el rostre. Tenia les faccions delicades, els ulls verds 
i els cabells daurats i llisos, amb un serrell que li arribava als 
ulls. Feia pensar en un àngel dels frescos de la catedral, els úl-
tims que encara quedaven a les capelles laterals. 

—On és la mama, Beth?
La nena es va encongir d’espatlles i va indicar l’habitació.
—És a l’habitació?
Va assentir.
—Què fa?
La Beth va tornar a arronsar les espatlles i va anar a asseu-

re’s al sofà. L’Alec es va relaxar. No havia passat res estrany. Es 
va treure la jaqueta i la va posar damunt d’una de les cadires 
que hi havia al voltant de la vella taula de fusta corcada. 

—Com t’ha anat el dia? —li va va preguntar, donant un 
cop d’ull al dèbil foc que cremava a la llar—. Has tingut fred? 
Em sembla que podré aconseguir un bidonet de petroli a la 
feina... Si no, anirem a l’escola, on viu la Maureen: s’hi estan 
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organitzant molt bé, allà, saps? Els guàrdies han decidit dei-
xar-los en pau perquè, ja em diràs, no fan cap mal a ningú, oi? 

Ja fa dos anys que l’escola està abandonada.

Mentre encenia la tele es va adonar que hi havia un dibuix 

nou a la paret, sota una finestra. Representava una muntanya 

que s’alçava per damunt d’un cercle. Però el dibuix estava in-

complet.

—Què és? —li va preguntar—. Sembla una mun tanya.

La Beth va assentir.

—I el cercle de sota, què és? Un món? 

La Beth va fer un altre gest afirmatiu. L’Alec es va acostar 

a la paret i va resseguir el perfil de la muntanya amb un dit, 

mentre en el seu pensament aflorava el record del seu pare, del 

llibre que li llegia cada vespre i els dibuixos que ell feia entre-

mig de les pàgines. Una vegada li va dir:

—Quan jo em mori aquest llibre serà teu. I et salvarà la 

vida. 

L’endemà se’l van emportar els guàrdies de l’Oligarquia i 

el llibre va desaparèixer. Des d’aquell moment, no havia passat 

ni un sol dia sense que la Beth fes almenys un d’aquells dibui-

xos que s’havia après gairebé de memòria. 

L’Alec va prémer els ulls amb força, com si volgués tancar 

fora les imatges i els records, i baixar un teló negre sobre el seu 

passat. Va alçar la mirada cap al mirall esquerdat que hi havia 

penjat damunt de la llar de foc. Al Casino, n’hi havia uns 

d’enormes darrere del taulell del bar i a les sales de joc, però 

l’Alec tenia la sensació que aquest era l’únic que li retornava 

la seva imatge real.

Des de la tele li arribava la veu impostada d’una periodista:

—Ja falta poc per a la desfilada anual dels guàrdies de l’Oli-

garquia, és una magnífica ocasió perquè tot Europa celebri la 

pau, l’ordre i la prosperitat.

Darrere de la dona hi havia un tanc cobert amb una gran 

bandera amb el cercle amb cinc radis, el símbol de l’Oligar-

quia. A continuació, hi desfilaven els guàrdies.
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—Invitem tota la ciutadania a penjar la bandera d’Europa 

i a unir-se a les celebracions. 

Al pensament de l’Alec, els records van prendre forma 

com les flames que s’encenen en una mata seca. «No us em-

porteu el papa!», cridava la Beth mentre els guàrdies el rodeja-

ven. «Què passa, papa? Què volen de tu?». «Vés-te’n, Alec! 

Agafa la teva germana i aneu a l’habitació». «Per què? Què has 

fet?». Els guàrdies l’havien subjectat pels braços però ell se’n va 

desfer i va córrer fora de casa. La Beth cridava i plorava. Des-

prés, van disparar. Quatre trets de fusell. La Beth va anar cor-

rents cap a ell i el va abraçar plorant. «No us emporteu el 

papa!», va insistir.

Aquelles van ser les seves últimes paraules.

La porta del dormitori es va obrir amb un grinyol de fron-

tisses. La seva mare va entrar a la sala d’estar. Caminava de 

pressa i duia una gran cistella de roba als braços.

—Hola, mama —la va saludar l’Alec. Ella el va ignorar. Va 

posar la cistella damunt del sofà, al costat de la Beth, i va apagar 

la tele. Després va obrir tots els calaixos de la taula de la cuina 

i en va treure coberts i cullerots de fusta. I els va embolicar 

amb paper de diari.

—Què fas, mama?

La dona li va adreçar una mirada distreta abans de tornar al 

dormitori. L’Alec va mirar la seva germana, tot i saber que ella 

no li donaria cap explicació. Després va anar a l’habitació de 

la seva mare. La va trobar ficant de qualsevol manera llençols, 

roba i objectes de tota mena en una gran bossa de pell.

—Què fas? —li va preguntar l’Alec, irritat. Llavors, la dona 

es va aturar en sec, semblava encantada. Els seus cabells negres, 

amb algunes vetes blanques, li queien en blens desordenats al 

voltant d’un rostre marcat d’arrugues. 

Va agafar un sobre de la tauleta de nit i el va estrènyer en-

tre les mans.

—Han acceptat la nostra sol·licitud —va murmurar. Li 

tremolava la veu. 
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—Quina sol·licitud?

—No te n’havia parlat, ni tenia intenció de fer-ho. No em 

creia que fos possible. I en canvi...

—Quina sol·licitud, mama? On vas?

—No hi vaig sola. Hi anem tots tres. Ens agafen a prova.  

A tu també t’han inclòs al pla de treball. Ens haurem d’ocupar 

de la Beth a torns, un dia tu i l’altre jo...

Un sanglot la va obligar a callar. Es va acostar el sobre al 

pit, després el va allargar a l’Alec. El noi el va obrir, en va treu-

re un full doblegat en tres plecs i el va llegir sota la mirada 

atenta de la seva mare. 

—De debò? —li va preguntar.

La dona va assentir:

—Sí —va dir amb un somriure—. Anem al Paradís. 
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