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Per a en Jeff, el meu  
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Pròleg

malgrat el front entresuat i el panteix, no se la veia 
malalta. Ni la pell ni els ulls tenien la brillantor de sem-
pre, però continuava sent bonica. La dona més bonica 
que veuria mai.

Va deixar caure la mà fora del llit i va moure el dit. Els 
meus ulls van anar de les ungles fràgils i groguenques, pas-
sant per aquell bracet prim i l’espatlla ossuda fins als ulls. 
Em mirava amb les parpelles entreobertes, el suficient per-
què jo sabés que estava al cas de la meva presència. Això és 
el que m’encantava d’ella. Quan em mirava, em veia de 
debò. No m’ignorava pensant en les cinquanta mil coses 
que havia de fer durant el dia, ni passava de les meves his-
tòries estúpides. M’escoltava i era molt feliç fent-ho. Tothom 
es limitava a assentir sense escoltar, però ella no. Mai.

—Travis —em va dir amb la veu trencada. Llavors es 
va escurar la gola i va dibuixar un lleu somriure—, vine 
aquí, rei. No passa res. Vine.

El pare em va agafar pel clatell amb uns quants dits i 
em va empènyer endavant mentre escoltava la infermera, 
a qui deia Becky. Feia uns quants dies que venia a casa. 
Tenia un parlar dolç i uns ulls força bonics, però no 
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10 JAMIE MCGUIRE

m’agradava. No sabia com explicar-ho, però el fet que hi 
fos m’espantava. Sabia que probablement era allà per aju-
dar-nos, però allò no era bo, tot i que al pare li estigués bé. 

El pare em va tornar a empènyer unes quantes passes 
endavant amb un cop de colze suau, fins que la mare em 
pogués tocar. Ella va allargar els seus dits estilitzats i em va 
fregar el braç.

—No passa res, Travis —em va xiuxiuejar—. La mare 
et vol dir una cosa.

Em vaig posar el dit a la boca i em vaig resseguir les 
genives, nerviós. Quan jo assentia, se li eixamplava el 
somriure, així que em vaig assegurar de moure el cap 
amunt i avall exageradament en acostar-m’hi.

Va aprofitar les darreres forces que li quedaven per 
apropar-se’m i llavors va agafar aire.

—El que et demanaré et serà molt difícil, fill, però sé 
que ho pots fer perquè ara ja ets un nen gran.

Vaig tornar a assentir imitant el seu somriure sense 
voler. Somriure quan se la veia tan cansada i neguitosa no 
em semblava el més correcte, però si em veia valent, es-
taria contenta, de manera que em vaig fer el valent.

—Travis, necessito que escoltis el que et diré i, el 
que és més important, necessito que ho recordis. Serà 
complicat. He intentat recordar coses de quan tenia tres 
anys i... —Es va aturar incapaç de suportar el dolor per 
uns instants.

—El dolor se li fa insuportable, Diane? —li va dir la 
Becky introduint-li una agulla al degotador.

Al cap d’un moment, la mare es va relaxar, va agafar 
aire una altra vegada i ho va tornar a intentar.

—Podràs fer-ho per la mare? Podràs recordar el que es-
tic a punt de dir-te? —Vaig tornar a assentir amb el cap i em 
va acostar la mà a la galta. Tenia la pell freda i només va 
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 ABSOLUT DESASTRE 11

poder aguantar la mà uns segons abans que li tremolés i li 
caigués sobre el llit.— Primer de tot, no passa res si estàs 
trist. Està bé sentir les coses. Recorda-ho. Segon, continua 
sent un nen fins que puguis. Juga, Travis. Fes bajanades —em 
va dir amb els ulls lluents—, cuideu-vos entre els germans i 
cuideu el vostre pare. Fins i tot quan us feu grans i marxeu 
de casa, és important que hi torneu. D’acord?

No parava d’assentir amb el cap amunt i avall deses-
perat per fer-la contenta.

—Algun dia t’enamoraràs, fill. No et conformis amb 
qualsevol noia. Tria la que t’ho posi més difícil, aquella per 
la qual hagis de lluitar més, i no deixis de fer-ho. Mai —va 
agafar aire novament— no deixis de lluitar per allò que 
vols. I mai —va arrufar les celles— no oblidis que la mare 
t’estima. Tot i que no em puguis veure. —Una llàgrima li 
va rodolar per la galta.— Sempre, sempre t’estimaré.

Va respirar amb dificultat i llavors va tossir.
—Molt bé —va dir la Becky entaforant-se un aparell 

estrany a les orelles i posant-ne l’altra punta al pit de la 
mare—. Ara toca descansar.

—No tinc temps —va xiuxiuejar la mare.
La Becky va mirar el pare. 
—Ens hi estem apropant senyor Maddox. Potser hau-

ria de portar els altres nens perquè se n’acomiadessin.
El pare va serrar els llavis i va fer que no amb el cap.
—No estic preparat —va dir amb un nus a la gola.
—Mai estarà preparat per perdre la dona, Jim. Però 

segur que no vol que marxi sense que els nanos se n’ha-
gin acomiadat.

El pare es va quedar uns segons pensatiu, llavors es va 
eixugar el nas amb la màniga, va assentir i va sortir de 
l’habitació tot decidit com si estigués enfurismat.

Vaig contemplar la mare, vaig mirar-la mentre inten-
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12 JAMIE MCGUIRE

tava respirar i vaig mirar també la Becky controlant els 
números que marcava un aparell que tenia al costat. Vaig 
acariciar el canell de la mare. Semblava que els ulls de la 
Becky sabessin alguna cosa que jo ignorava, i això em va 
fer venir mal d’estómac.

—Saps què, Travis? —em va dir la Becky ajupint-se 
una mica per poder-me mirar als ulls—. El medicament 
que li estic donant a la mare la farà dormir, però tot i 
dormint, et sentirà. Li pots dir que l’estimes i que la tro-
baràs a faltar; segur que sent tot el que li dius.

Vaig mirar la mare, però ràpidament vaig fer que no 
amb el cap.

—Jo no la vull trobar a faltar.
La Becky em va posar la seva mà suau i càlida a l’es-

patlla, com em feia la mare quan estava disgustat.
—La mare vol estar aquí amb tu. Ho vol amb totes les 

seves forces. Però Jesús la vol amb ell ara mateix.
Vaig arrufar les celles.
—Jo la necessito més que Jesús.
La Becky va somriure i em va fer un petó al front.
El pare va picar a la porta i la va obrir. Els meus ger-

mans l’envoltaven al passadís i la Becky em va portar amb 
ells de la mà.

Els ulls d’en Trenton no s’apartaven del llit de la mare, 
mentre que en Taylor i en Tyler miraven a tot arreu 
menys al llit. D’alguna manera, veure’ls tan espantats 
com jo em va fer sentir millor.

En Thomas era al meu costat, però una mica més en-
davant, com la vegada que em va protegir quan jugàvem 
al jardí del davant i uns veïns es van començar a ficar amb 
en Tyler.

—No fa bona cara —va dir.
El pare es va escurar la gola. 

Absolut_desastre.indd   12 13/09/13   14:09



 ABSOLUT DESASTRE 13

—Nois, ja fa temps que la mare està molt malalta i li 
ha arribat l’hora... l’hora de... —L’home no es va veure 
amb cor de continuar.

La Becky va apuntar un somriure compassiu.
—Darrerament la vostra mare a penes ha menjat ni ha 

begut res. El seu cos ja no pot més. Serà molt dur, però 
és un bon moment perquè li digueu que l’estimeu, que 
la trobareu a faltar i que accepteu que se’n vagi. Ella ne-
cessita saber que ho accepteu.

Tots els meus germans van assentir a l’uníson. Tots 
menys jo. Jo no ho volia acceptar. No volia que marxés. 
Tant me feia si Jesús la volia amb ell o no. Era la meva 
mare. Es podia endur una mare més gran. Una que no 
tingués nens petits per cuidar. Vaig mirar de recordar tot 
el que m’havia dit. Vaig intentar gravar-m’ho dins el cap: 
jugar; visitar el pare; lluitar pel que estimo. Però això 
últim m’angoixava. Jo estimava la mare, però no sabia 
com lluitar per ella.

La Becky es va apropar a l’orella del pare. Ell va assen-
tir i llavors va fer un gest amb el cap als meus germans.

—D’acord, nois. Acomiadeu-vos-en i llavors porta 
els teus germans a dormir, Thomas. No cal que estiguin 
aquí tota l’estona.

—Sí, pare —va replicar en Thomas. Sabia que es feia 
el valent, però tenia els ulls tan tristos com els meus.

En Thomas va parlar una estona amb ella i llavors en 
Taylor i en Tyler li van xiuxiuejar coses a cada orella. En 
Trenton va plorar i la va estar abraçant una bona esto-
na. Tothom va dir-li que acceptava la seva marxa. Tot-
hom tret de mi. I aquesta vegada la mare no va contestar.

En Thomas em va estirar de la mà per treure’m de 
l’habitació. Vaig caminar enrere fins que érem al passadís. 
Vaig intentar imaginar-me que només se n’anava a dor-
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14 JAMIE MCGUIRE

mir, però estava molt confós. En Thomas em va agafar a 
coll i em va portar escales amunt, i els seus passos es van 
accelerar quan els brams del pare, de tan forts, van travessar 
les parets.

—Què t’ha dit, a tu? —em va preguntar obrint l’ai-
xeta de la banyera.

No vaig contestar. Vaig sentir la pregunta i ho recor-
dava tot, tal com m’havia dit ella que fes, però ni em 
sortien les llàgrimes ni era capaç d’articular cap paraula.

En Thomas em va treure la samarreta empastifada de 
sorra, els pantalons i els calçotets d’en Mickey Mouse, 
que va llançar a terra.

—Au, és l’hora d’anar a la banyera, rei. —Em va aga-
far a coll, em va asseure dins l’aigua calenta, va mullar 
l’esponja i me la va escórrer per sobre el cap. No vaig 
pestanyejar. Ni tan sols vaig intentar treure’m l’aigua de 
la cara tot i que no l’hi suportava.

—Ahir la mare em va demanar que em cuidés de tu, 
dels bessons i també del pare. —En Thomas es va plegar 
de braços sobre la vora de la banyera i hi va repenjar la 
barbeta mentre em mirava.— De manera que això és el 
que penso fer, Trav, d’acord? Em cuidaré de vosaltres. 
Així que no et preocupis. Trobarem a faltar la mare tots 
plegats, però no tinguis por. M’asseguraré que tot vagi 
bé. T’ho prometo.

Volia assentir amb el cap o abraçar-lo, però no em va 
sortir ni una cosa ni l’altra. Tot i que hauria d’haver estat 
lluitant per ella, jo era al pis de dalt en una banyera plena 
d’aigua, més encarcarat que una estàtua. Ja li havia fallat. 
Li vaig prometre per dins que faria tot el que m’havia dit 
tan bon punt el cos em tornés a funcionar. Quan em 
passés la tristesa, no deixaria de jugar i no deixaria de 
lluitar. Amb totes les meves forces.
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voltors dels collons. Podien esperar-te hores. Dies. 
I nits, també. Mirant-te fixament, triant quines parts del 
cos t’arrencarien primer, quins trossos serien els més sa-
borosos, els més tendres, o simplement quina part els 
convindria més.

El que no saben, el que mai s’han imaginat és que és 
la presa la que està fingint. Són els voltors els que són 
fàcils. Tot just quan es pensen que l’únic que han de fer 
és asseure’s i esperar que et moris, llavors és quan els col-
peges. Llavors és quan fas servir la teva arma secreta: una 
absoluta manca de respecte per la situació; un rebuig a 
cedir a l’ordre de les coses.

Aleshores és quan els sorprens mostrant-los que tot 
plegat t’importa una merda.

Un contrincant a El Cercle, qualsevol imbècil mirant 
de posar en evidència la teva debilitat amb insults, una 
dona intentant caçar-te; sempre funciona.

De ben petit he mirat de viure la meva vida d’aquesta 
manera. Aquells floretes estúpids que anaven pel món 
entregant l’ànima a cada meuca que els somreia s’equivo-
caven de totes totes. Però d’alguna manera, jo era el que 
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16 JAMIE MCGUIRE

nedava contra corrent. Jo era l’excepció. Encara que per 
a mi, allò seu era més complicat. Deixar l’emoció de 
banda i substituir-la per atordiment o ràbia, que eren 
molt més fàcils de controlar, era més senzill. Entregar-te 
als sentiments et feia vulnerable. Cada vegada que vaig 
intentar explicar aquest error als meus germans, cosins o 
amics, em vaig trobar amb escepticisme. Cada vegada 
que els havia vist plorar o perdre el son per algun putot 
estúpid amb talons d’agulla, que de tota manera passava 
d’ells, no ho podia entendre. Les dones que eren dignes 
d’aquella mena de patiment no t’ho posarien tan fàcil. 
No se t’eixarrancarien al sofà ni et permetrien entrar a la 
seva habitació la primera nit... ni tan sols la desena.

Ningú no feia cas de les meves teories perquè les co-
ses no anaven així. Atracció, sexe, enamorament, amor i 
llavors desengany. Aquest era l’ordre lògic. I sempre ana-
va d’aquesta manera.

Però no per a mi. Ni de puta conya.
Vaig decidir fa molt de temps que m’alimentaria a 

còpia de voltors fins que arribés un ocellet. Un pardalet. 
Una ànima que no molestés ningú; que només s’ocupés 
dels seus assumptes i fes la seva sense gaire soroll i sense 
emprenyar els altres amb les seves necessitats i els seus 
hàbits egoistes. Valenta. Una comunicadora. Intel·ligent. 
Bonica. Dolça. Una persona per compartir-hi la vida. 
Inassequible fins que tingués una raó per confiar en tu.

Mentre era tocant a la porta del pis, que era mig 
oberta, llançant les darreres cendres del cigarret, em va 
venir al cap la noia del càrdigan rosa ensangonat d’El 
Cercle. Sense pensar-hi, l’havia anomenat Pardalet. En 
aquell moment va ser un sobrenom estúpid per fer-la 
sentir més incòmoda del que ja ho estava. Aquella cara 
esquitxada de sang, aquells ulls espantats... Aparentment 
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semblava innocent, però segurament era només per la 
roba. Vaig deixar de pensar-hi i em vaig quedar amb 
la mirada clavada a la sala.

La Megan estava tirada al sofà mirant la tele. Sembla-
va avorrida i em vaig preguntar per què encara era al pis. 
Normalment agafava els trastos i tocava el dos després 
que me l’hagués tirat.

La porta va grinyolar quan la vaig obrir del tot. Em 
vaig escurar la gola i vaig agafar la motxilla per les tires.

—Megan, surto.
Es va incorporar, es va estirar i va agafar la cadena de 

la bossa, que era excessivament gran. No em podia ima-
ginar que tingués prou pertinences per omplir-la. Es va 
tirar la cadena platejada per sobre l’espatlla, es va enfilar 
als talons de plataforma i va sortir per la porta amb aire 
despreocupat.

—Si t’avorreixes, envia’m un missatge de text —em 
va dir sense mirar-me. Llavors es va plantar unes ulleres 
de sol enormes i va baixar les escales sense immutar-se 
perquè l’hagués fet fora. Precisament perquè passava de 
tot, la Megan era un dels meus rotllos fixos. No buscava 
cap compromís, ni em muntava numerets. Es prenia el 
nostre rotllo com el que era i llavors feia la seva vida.

La meva Harley brillava al sol d’aquell matí de tardor. 
Vaig esperar que la Megan sortís de l’aparcament i lla-
vors vaig córrer escales avall cordant-me la cremallera de la 
jaqueta. La classe d’Humanitats d’en Rueser començava al 
cap de mitja hora, però a l’home l’importava un rave si feia 
tard, per tant no calia que em matés per arribar puntual.

—Espera! —va cridar una veu darrere meu.
En Shepley era a la porta del pis sense camisa i aguan-

tant-se en un peu mentre intentava posar-se un mitjó a 
l’altre.

Absolut_desastre.indd   17 13/09/13   14:09



18 JAMIE MCGUIRE

—T’ho volia preguntar ahir a la nit. Què li vas dir, a 
en Marek? Li vas dir alguna cosa a cau d’orella. Semblava 
que s’hagués empassat la llengua.

—Li vaig donar les gràcies per haver fotut el camp de 
la ciutat fa uns quants caps de setmana perquè la seva 
mare era una fera al llit. 

En Shepley se’m va quedar mirant amb recel.
—Tio, no fotis?
—No. La Cami em va dir que l’havien acusat d’un 

delicte de tinença d’alcohol al comtat de Jones.
Va sacsejar el cap i llavors va assenyalar el sofà.
—Has deixat que la Megan es quedés a dormir aques-

ta vegada?
—No, Shep. Ja saps com funciona.
—Ah, ha passat un moment a fer un clauet matiner 

abans d’anar a classe? És una manera interessant per po-
der reclamar-te durant el dia.

—Et penses que es tracta d’això?
—Els altres també se la tiren, però tu sempre ets pri-

mer —va dir en Shepley arronsant-se d’espatlles—. És la 
Megan. Qui sap. Escolta, he d’acompanyar l’America al 
campus, vols que t’hi porti?

—No, ja ens veurem més tard —li vaig dir posant-me 
les Oakley—. Si vols, puc portar l’Am.

Se li va crispar la cara.
—Ufff... no.
Divertit per la seva reacció, vaig pujar a la Harley i la 

vaig arrencar. Tot i que tenia el mal hàbit de seduir les 
amigues de les seves nòvies, hi havia una línia que mai no 
creuaria. L’America era seva, i tan bon punt ell mostrava 
interès per una noia, aquesta desapareixia del meu radar i 
mai no la tornava a considerar. Ell ho sabia. Tan sols li 
agradava tocar-me els collons.
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Vaig conèixer l’Adam a la Sig Tau. S’encarregava 
d’El Cercle. Després del pagament inicial de la primera 
nit, vaig deixar que es fes càrrec de les devolucions l’en-
demà i llavors li vaig donar un percentatge per les molès-
ties. L’Adam es quedava amb les apostes i jo amb els be-
neficis. La nostra relació era estrictament professional i 
tots dos preferíem que fos així. Mentre em pagués, jo no 
l’emprenyava, i mentre ell no volgués que li fumés un jac 
d’hòsties, no m’emprenyava a mi.

Vaig travessar el campus per anar a la cafeteria, i abans 
d’agafar les portes de metall, se’m van plantar al davant la 
Lexi i l’Ashley.

—Ei, Trav —em va dir la Lexi amb una postura for-
çada. Uns pits perfectament bronzejats i farcits de silicona 
li rebotaven a l’escot d’una samarreta rosa. En principi, 
aquells monticles irresistibles van ser la raó que em va 
motivar a tirar-me-la, però amb una vegada en vaig tenir 
prou. La seva veu em recordava el so que fa un globus 
quan en deixes anar lentament l’aire, i a més, en Nathan 
Squalor se la va fer l’endemà a la nit.

Vaig apagar la burilla del cigarret i la vaig llençar a la 
paperera abans d’avançar-la ràpidament en travessar les 
portes. No era que estigués ansiós per atacar el bufet de 
verdures músties, carn resseca i fruita podrida. Redéu. La 
seva veu feia udolar els gossos i que els nens aixequessin 
el cap preguntant-se quin personatge de dibuixos animats 
havia cobrat vida.

Malgrat la meva indiferència, totes dues em van se-
guir.

—Ei, Shep —vaig saludar-lo. Estava assegut amb 
l’America i reia amb la gent que tenia al voltant. El par-
dalet del combat s’asseia davant seu i punxava el menjar 
amb una forquilla de plàstic. Pel que vaig veure, la meva 
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20 JAMIE MCGUIRE

veu li va picar la curiositat. Vaig notar els seus ulls grossos 
seguint-me fins al final de la taula on vaig llançar la safata.

Vaig sentir la Lexi que ofegava unes rialletes i vaig 
mirar de reprimir el cabreig que m’estava agafant. Llavors 
vaig seure i ella va fer servir el meu genoll de cadira.

Alguns paios de l’equip de futbol que s’asseien a la 
nostra taula em miraven impressionats, com si que et se-
guissin dues meuques estúpides fos alguna mena d’aspira-
ció inassequible per a ells.

Dissimuladament la Lexi va ficar la mà sota la taula i 
em va clavar els dits a la cuixa resseguint-me la costura 
dels texans. Em vaig eixarrancar una mica més tot espe-
rant que arribés al seu objectiu.

Just abans de notar els seus dits allà, em van arribar els 
sonors murmuris de l’America des de l’altra punta de la 
taula.

—Em sembla que m’estan venint arcades.
La Lexi es va tombar tota tensa.
—T’he sentit, pringada.
Un entrepà li va volar pels nassos i va anar a parar a 

terra. En Shepley i jo vam encreuar mirades i llavors vaig 
separar els genolls.

El cul de la Lexi es va encastar a les rajoles de la cafe-
teria. I he d’admetre que em vaig excitar una mica en 
sentir l’impacte de la seva pell contra la ceràmica.

No es va queixar gaire abans de tocar el dos. Em va 
semblar que en Shepley m’agraïa el gest, i ja en tenia 
prou. La meva tolerància amb noies com la Lexi només 
durava això. Jo tenia una norma: el respecte. Per a mi, 
per a la meva família i per als meus amics. Que carai, fins 
i tot alguns dels meus enemics se’n mereixien. Però no 
veia cap raó per relacionar-me més estona de la necessà-
ria amb gent que no entenia aquella lliçó de la vida. Això 
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pot semblar hipòcrita a les noies que han passat de la 
porta del meu pis, però si s’haguessin comportat amb 
respecte, jo també els n’hauria tingut.

Vaig fer l’ullet a l’America, que semblava satisfeta, 
vaig fer un gest amb el cap a en Shepley i vaig fer un mos 
del que tenia al plat.

—Bona feina ahir a la nit, Gos Rabiós —em va dir en 
Chris Jenks llançant-me un tros de pa des de l’altra banda 
de la taula.

—Calla, pallús —va etzibar-li en Brazil amb aquella 
veu greu tan característica—. L’Adam no et tornarà a 
deixar entrar si et sent piulant.

—Ah, és clar —va fer, arronsant-se d’espatlles.
Vaig buidar la safata al cubell de les escombraries i 

vaig tornar al meu lloc arrufant les celles.
—I no em diguis així.
—Com? Gos Rabiós?
—Sí.
—Per què no? Em pensava que era el teu sobrenom 

d’El Cercle. Com si fos el teu nom de guerra, no?
Els meus ulls es van clavar en en Jenks.
—Per què no calles i deixes que el forat que tens a la 

cara et cicatritzi d’una vegada?
Mai no m’havia agradat aquella rata de claveguera.
—És clar, Travis. Només m’ho havies de dir —va dir-

me rient nerviosament abans de recollir la brossa i marxar.
Al cap de no res, la major part de la cafeteria era bui-

da. Vaig veure que en Shep i l’America seguien allà par-
lant amb la seva amiga. Tenia els cabells llargs i ondulats 
i encara estava morena de les vacances d’estiu. No tenia 
les tetes més grans que hagués vist mai, però els seus ulls... 
eren d’un color gris molt especial, que, d’alguna manera, 
em resultava familiar.
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No la coneixia de res, però la seva fesomia em feia pen-
sar en alguna cosa, tot i que no sabria dir ben bé en què.

Em vaig aixecar i vaig anar cap a ella. Tenia els cabells 
d’una estrella del porno i la cara d’un àngel. I els ulls 
ametllats, d’una bellesa única. Llavors va ser quan me’n 
vaig adonar: darrere aquella bellesa i aquella innocència 
fingida hi havia alguna altra cosa; un punt fred i calcu-
lador. Fins i tot quan somreia, podia veure el vici tan 
entranyat dins seu, que cap càrdigan podia amagar-lo. 
Amb aquells ulls sobre un nasset diminut i aquelles facci-
ons tan suaus, per a qualsevol, era pura i innocent, però 
la noia n’amagava alguna. Jo ho sabia perquè aquell ma-
teix vici m’havia acompanyat tota la vida. La diferència 
era que ella el guardava dins seu i jo el treia a passejar 
regularment.

Vaig observar en Shepley fins que va notar la meva 
mirada. Quan em va mirar, vaig fer un gest amb el cap en 
direcció a la Pardalet.

«Qui és?», vaig fer amb els llavis perquè me’ls llegís.
En Shep es va limitar a arrufar les celles, confós.
«Ella», vaig dir, novament sense articular cap so.
En Shepley va fer el típic somriure de pallús que fa 

sempre que està a punt de fer alguna cosa per tocar-me 
els collons.

—Què? —em va preguntar aixecant la veu inneces-
sàriament.

Era evident que la noia sabia que estàvem parlant 
d’ella, perquè es va quedar capcota fent veure que no 
sentia res.

Després d’estar seixanta segons davant l’Abby Aber-
nathy, vaig deduir dues coses: no parlava gaire i, quan ho 
feia, era força desagradable. Però no ho sé... em molava 
bastant, la seva actitud. Es posava una carcassa per enge-
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gar els cabrons com jo, tot i que això encara em motiva-
va més. 

Em va posar els ulls en blanc per tercera o quarta ve-
gada. Li estava tocant el voraviu i la cosa em divertia 
força. Les noies normalment no em tractaven amb aquest 
menyspreu tan bèstia, ni tan sols quan les engegava.

En veure que ni el meus millors somriures funciona-
ven, vaig anar una mica més lluny.

—Que tens un tic?
—Un què? —em va preguntar.
—Un tic. És que no pares de fer anar els ulls amunt i 

avall. —Si m’hagués pogut matar amb la mirada, m’hau-
ria dessagnat a terra. No vaig poder evitar una rialla. Era 
una setciències i antipàtica de collons. I cada vegada 
m’agradava més.

M’hi vaig apropar gairebé a tocar de la cara.
—Tens uns ulls al·lucinants. De quin color són, però? 

Grisos?
Al moment va abaixar el cap deixant que els cabells li 

cobrissin la cara. Bingo. L’havia violentat i això volia dir 
que almenys anàvem cap a alguna banda.

Immediatament va intervenir l’America per parar-me 
els peus. No la culpava. Havia vist infinitat de noies en-
trar i sortir del pis. No volia fer-la emprenyar, però, de 
fet, no semblava emprenyada, sinó més aviat divertida.

—No ets el seu tipus —em va dir l’America.
Em vaig quedar bocabadat i li vaig seguir el joc.
—Però si jo sóc el tipus de totes!
La Pardalet va alçar la mirada i va somriure. A l’ins-

tant em va envair una càlida sensació, probablement les 
ganes boges de fer-me-la al sofà. Ella era diferent i això 
em resultava refrescant.

—Oh! Un somriure! —vaig exclamar. Dir-ne sim-
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plement «somriure», com si no fos la cosa més maca que 
hagués vist mai, no em quadrava gaire, però no volia 
engegar a la merda el meu joc justament quan comença-
va a avançar.— No sóc un cabró fastigós, al capdavall. 
Encantat de coneixe’t, Pardalet.

Em vaig aixecar, vaig fer la volta a la taula i em vaig 
inclinar per xiuxiuejar una cosa a l’orella de l’America.

—Dóna’m un cop de mà, d’acord? Em comportaré, 
t’ho prometo.

Una patata fregida em va passar fregant la cara.
—Aparta els llavis de la meva noia, Trav! —va excla-

mar en Shepley.
Em vaig apartar aixecant les mans i posant l’expressió 

més innocent que vaig ser capaç d’empescar-me.
—Contactes! Estic fent contactes!
Vaig fer unes passes enrere fins a la porta i em vaig fi-

xar en un grupet de noies. Vaig obrir la porta i totes van 
sortir com un ramat de búfals abans que pogués fer-ho jo. 

Feia molt que no em trobava amb un repte. El que em 
xocava era que no anava amb la intenció de tirar-me-la. 
Em preocupava que pensés que jo era un imbècil, però 
encara em preocupava més que això m’importés. Fos com 
fos, per primera vegada en molt de temps, algú era impre-
visible. La Pardalet estava a les antípodes de les noies que 
havia conegut fins llavors i havia d’esbrinar per què.

La classe d’en Chaney era plena. Vaig pujar els graons de 
dos en dos per anar cap al meu lloc i vaig haver d’esqui-
var la infinitat de cames nues que envaïen els voltants del 
meu pupitre.

Vaig saludar.
—Senyores.
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Totes van cantussejar i van sospirar a l’uníson.
Voltors. La meitat me les havia tirat a primer i l’altra 

meitat abans de les vacances de la tardor. La Sophia em va 
fer un somriure. Era més lletja que un pecat. S’ho havia 
fet amb alguns dels meus companys de la germandat i co-
neixent-ne l’historial i la seva despreocupació per prendre 
precaucions, valia més considerar-la un risc innecessari, 
tot i que jo sí que normalment anava amb compte.

Es va inclinar endavant repenjant-se en els colzes per 
establir un millor contacte visual. Vaig sentir la necessitat 
d’estremir-me de fàstic, però em vaig reprimir. «No. Ni 
tan sols val la pena».

La morena que tenia al davant es va tombar i va batre 
les pestanyes.

—Ei, Travis, m’han dit que s’apropa la festa de la Sig 
Tau.

—No —vaig saltar a l’instant.
Va fer morros.
—Però... quan me’n vas parlar, vaig pensar que pot-

ser hi voldries anar.
Vaig deixar anar una rialla.
—N’estava dient fàstics. No et confonguis.
Llavors la rossa que tenia al costat se’m va apropar.
—Tothom sap que en Travis Maddox no va a les fes-

tes formals. Estàs pixant fora de test, Chrissy.
—Ah, sí? I tu per què t’hi fiques? —va etzibar-li la 

Chrissy amb cara de pomes agres.
I mentre aquell parell es picaven, vaig veure l’Abby 

entrant a corre-cuita. Pràcticament es va llançar sobre un 
pupitre de la primera fila just abans que sonés el timbre.

Sense pensar-m’ho dues vegades, vaig agafar el full, 
em vaig plantar el boli a la boca, vaig saltar els esglaons i em 
vaig asseure al pupitre del seu costat.
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La cara que va fer va ser d’allò més graciosa i per al-
guna raó que no podia explicar, una descàrrega d’adrena-
lina em va recórrer tot el cos, igual que em passava abans 
d’un combat.

—Fantàstic. Em pots agafar els apunts.
Se la veia molt fastiguejada i això m’encantava. La 

majoria de noies m’avorrien absolutament, però aquesta 
m’intrigava. Fins i tot em divertia. No aconseguia sor-
prendre-la, almenys d’una manera positiva. Tenia la im-
pressió que la meva mera presència li feia venir ganes de 
vomitar, i això m’atreia estranyament.

Vaig sentir la necessitat imperiosa d’esbrinar si de 
debò m’odiava o simplement era una torracollons. M’hi 
vaig apropar.

—Disculpa... Que potser t’he ofès?
La seva mirada es va estovar abans de fer que no amb 

el cap. No m’odiava. Només volia odiar-me. Jo li anava 
al davant. Si volia jugar, jugaríem.

—Llavors quin problema tens?
Va semblar que es tallava en dir-me el següent:
—No penso ficar-me al llit amb tu. Hauries de dei-

xar-ho córrer ara mateix.
Fantàstic. Això seria molt divertit.
—No t’he demanat que et fiquis al llit amb mi. O sí? 

—Vaig mirar al sostre com si m’ho hagués de rumiar.— 
Per què no véns amb l’America aquest vespre?

Va fer una ganyota com si hagués olorat alguna cosa 
podrida.

—Au va, vine. Ni tan sols et tiraré la canya, t’ho juro.
—M’ho pensaré.
Vaig mirar de reprimir el somriure per no delatar-me. 

Ella no cauria rendida als meus peus com els voltors d’allà 
dalt. Vaig mirar enrere i les vaig veure fulminant-la amb 
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la mirada. Ella era diferent i me l’hauria de treballar. Per 
una vegada.

Al cap de tres gargots de tatuatges potencials i dos 
dotzenes de caixes en 3-D, es va acabar la classe. Em vaig 
afanyar a sortir abans que algú m’aturés, però l’Abby ja 
era al passadís uns vint metres davant meu.

Vaja. Intentava evitar-me. Vaig accelerar el pas fins 
que la vaig atrapar.

—Què? Ja t’ho has pensat? 
—Travis! —va exclamar una noia jugant amb els ca-

bells. L’Abby no es va aturar i em va deixar amb el bal-
buceig estrident d’aquella paia.

—Perdona, emm...
—Heather.
—Perdona, Heather... Estic... He de marxar.
Tot i això, em va envoltar amb els braços. Jo em 

vaig limitar a donar-li uns copets al cul i a desempalle-
gar-me’n i llavors vaig seguir caminant preguntant-me 
qui dimonis era.

Abans que ho pogués recordar, vaig localitzar les ca-
mes llargues i bronzejades de l’Abby. Em vaig posar un 
Marlboro a la boca i vaig córrer novament al seu costat.

—On érem? Ah, sí... T’ho estaves pensant.
—De què em parles?
—Ja t’has pensat si vindràs o no?
—Si et dic que sí, deixaràs de seguir-me?
Vaig fer veure que m’ho rumiava i llavors vaig assen-

tir amb el cap.
—Sí.
—Llavors vindré.
I una merda. Ella no era tan fàcil.
—Quan?
—Aquest vespre. Vindré avui al vespre.
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Em vaig aturar en sec. Alguna en duia de cap. No 
m’esperava que passés a l’atac.

—Fantàstic —vaig dir dissimulant la meva sorpresa—. 
Ens veurem després, Pardalet.

Es va allunyar sense mirar enrere, gens afectada per la 
nostra conversa, i va desaparèixer darrere d’altres estu-
diants que anaven cap a classe.

Vaig veure la gorra blanca d’en Shepley. No se’l veia 
gaire estressat per anar cap a la classe d’informàtica. Vaig 
arrufar les celles. Odiava aquella classe. Qui no sap fer 
anar un puto ordinador avui dia?

Em vaig ajuntar amb en Shepley i l’America tan bon 
punt es barrejaven amb la munió d’estudiants que avan-
çaven pel passadís principal. Ella reia i observava el seu 
nòvio xerrotejar amb mi amb una lluïssor especial als ulls. 
L’America no era cap voltor. Estava bona, d’acord, però 
era capaç de mantenir una conversa sense haver de dir i 
tal després de cada paraula i de vegades podia ser molt 
divertida. El que més m’agradava d’ella era que no va 
venir al pis fins passades unes setmanes de la seva primera 
cita amb ell i, fins i tot, després de mirar una pel·li tots 
encaramel·lats al sofà, va tornar a la residència.

Amb tot, tenia la sensació que el període de prova 
abans que en Shepley se la pogués fer ja estava finalitzant.

—Ei, Am —vaig saludar-la.
—Com va, Trav? —va replicar dedicant-me un sim-

pàtic somriure, però al moment va tornar a estar per en 
Shepley.

Ell era un dels afortunats. Les noies com aquella no 
abundaven.

—Jo em quedo aquí —va dir l’America assenyalant la 
residència que quedava a la cantonada. Llavors es va pen-
jar del coll d’en Shepley i li va plantar un petó. Ell la va 
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agafar pels costats de la samarreta i se la va apropar abans 
de deixar-la anar.

Ens va saludar tots dos amb la mà una darrera vegada 
i es va anar a trobar amb el seu amic, en Finch, a l’entra-
da principal.

—Te n’estàs penjant molt, oi? —li vaig preguntar a 
en Shepley fument-li un cop de colze.

Em va empènyer.
—No n’has de fer res, cabró.
—Té cap germana?
—És filla única. I deixa els seus amics en pau, Trav. 

T’ho dic de debò.
Les darreres paraules d’en Shepley no calien. Els seus 

ulls eren un mirall de les seves emocions gairebé sempre, 
i parlava de debò. Fins i tot se’l veia una mica desesperat. 
No se n’estava penjant. N’estava ben enamorat.

—Et refereixes a l’Abby?
Va arrufar les celles.
—Em refereixo a tots els seus amics. Fins i tot a en 

Finch. Aparta-te’n i punt.
—Ei, cosí! —vaig exclamar passant-li el colze pel cla-

tell— Estàs enamorat? M’estic emocionant!
—Calla —va remugar—. Només promet-me que 

deixaràs en pau els seus amics.
Vaig somriure d’orella a orella.
—No et puc prometre res.
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