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Aquella nit en Maurici va dormir tan malament 
com poques vegades havia dormit. Es va estar re-
girant tota l’estona, es va despertar diversos cops i 
va tenir somnis confusos, en els quals rondava tot 
sol pel Suburbi Gris, perseguit pel vell de la cara ei-
xuta. Quan va sonar el despertador al matí, tenia la 
sensació de no haver descansat ni gota. Va posar la 
cara sota l’aigua freda fins que els ulls li van deixar 
de coure de son i, després, va enfilar cap a la cuina 
on no va poder acabar-se ni la meitat dels cereals. 

–Estàs força pàl·lid –va comprovar la mare–. I 
això que ahir vas anar ben d’hora al llit.

–No podia dormir –va dir en Maurici, cosa que 
era certa, encara que no del tot.

 La mare i el pare no sabien res del Suburbi Gris 
i, en el seu moment, havia amagat aquella excur-
sió amb el senyor Silvestre. De tota manera, el més 
probable és que tots dos pensessin que simple-
ment tenia massa imaginació. També havien pensat 
el mateix  del senyor Silvestre i les seves històries 

EN MAURICI TÉ UN ENSURT
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fantàstiques. Fins al dia que va transformar el cap 
de l’oficina de la mama. Des de llavors, el pare i la 
mare van preferir no fer gaires preguntes. 

Creuant l’aire fred i tallant, de camí cap a l’escola, 
se li va aclarir el cap. Encara era fosc i la neu aca-
bada de caure cruixia sota les seves botes. Potser 
avui podria anar amb trineu amb la Lilí i l’Òscar. 
Al parc municipal hi havia un turó prou costerut 
com per baixar amb trineu i, cada tarda, podies tro-
bar-hi mitja escola. 

A segona hora de classe en Maurici estava tan 
dèbil que encara va aconseguir fer el dictat prou 
dignament. Ben al contrari que l’Esteve Caparrós, 
pensava amb una alegria maligna, en veure com el 
seu enemic de l’escola intentava, desemparat, co-
piar del seu veí de taula. Entre en Maurici i ell hi 
havia una mena d’armistici. Però en Maurici sabia 
que la pau podia acabar-se en qualsevol moment, 
així que l’Esteve trobés nous aliats. Només per això 
es comportava, de moment, de manera força con-
descendent, perquè els seus pares li havien prohibit 
relacionar-se amb en Martí Borràs. 

A migdia tornava a caure una neu espessa. 
–Anem amb el trineu? –va preguntar en Maurici 

a la Lilí i a l’Òscar, quan estaven al pati de l’escola. 
–Per mi, sí –va dir la Lilí–, però no abans de les 

quatre. La meva mare m’ha dit que avui he de prac-
ticar mates. 
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–Doncs quedem a les quatre sota el turó dels tri-
neus –va dir en Maurici–. I no et deixis el teu trineu 
de carreres, Òscar!

–I tant que no me’l deixaré! –va contestar l’Òs-
car. 

L’hi havien portat per Nadal i n’estava orgullós. 
Els cotxes, amb la tempesta de neu, circulaven 

a poc a poc i amb els fars encesos. Estava tan fosc 
com a primera hora del vespre. En Maurici es va 
afanyar a arribar a casa. En Tomàs encara estava 
a casa de la cangur, el pare a casa d’un alumne de 
piano. En Maurici s’havia d’escalfar el dinar al mi-
croones i després havia de fer els deures. Quan va 
ser davant de casa, va mirar enlaire. A casa de la se-
nyora Roure, a la planta baixa, hi havia llum; a so-
bre, totes les finestres estaven a les fosques. Encara 
que… en Maurici es va quedar parat. Al primer pis, 
a casa del senyor Silvestre, li va semblar veure una 
resplendor que es bellugava rere la finestra. Havia 
tornat el senyor Silvestre? 

En Maurici va obrir la porta ràpidament i va 
córrer escales amunt. Al primer pis es va aturar i 
va tocar el timbre on deia «Leopold Silvestre». Res. 
Va tornar a trucar. Quatre vegades, cinc vegades. 
Res. Decebut, en Maurici es va allunyar. Segura-
ment s’havia equivocat. Aleshores, de sobte, va 
sentir darrere la porta com esgarrapaven i xiuxiue-
javen suaument. En Maurici es va quedar clavat a 
terra mirant fixament la porta, que es podia obrir 
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en qualsevol moment. Però no va passar res. En 
Maurici va trucar i va cridar: 

–Senyor Silvestre, que hi és? –ningú no va con-
testar. 

Després d’esperar encara uns minuts i de tornar 
a trucar, en Maurici va comprendre que no tenia 
sentit continuar allà, i va tirar cap amunt. Va encen-
dre el llum del menjador, es va asseure al sofà i va 
reflexionar. No estava segur d’haver vist res. Però 
estava segur d’haver sentit alguna cosa. Qui o què 
podia haver-hi al pis del senyor Silvestre?

En Maurici va decidir que més tard ho aniria a 
mirar altre cop, i va posar l’estofat de llenties al mi-
croones. Estava tan immers en els seus pensaments 
que el va deixar escalfar massa estona i després es va 
cremar la boca. Renegant, es va posar dret de cop 
per anar a buscar un got d’aigua freda. 

Però el dolor només va interrompre els seus 
pensaments uns instants. Per què li havia fet un se-
nyal aquell vell? Què hi tenia a veure ell, en Mau-
rici, amb el Suburbi Gris? Per ser sincers, només 
de pensar-ho se li posava la pell de gallina. Tampoc 
no se li havia acudit anar a fer una visita a la botiga 
de gelats de la Pipa, després que el senyor Silves-
tre marxés de viatge. La Pipa havia estat ballarina i 
havia hagut de deixar la seva carrera arran d’un ac-
cident. Amb l’ajut del senyor Silvestre, havia obert 
una botiga al Suburbi Gris, on venia «Gelats per 
a qualsevol estat d’ànim». Malgrat que ella l’havia 
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convidat tan afectuosament, ell no havia volgut 
tornar altra vegada per aquells carrers sinistres –
tampoc no hauria sabut com fer-ho. Aquella vega-
da havien viatjat amb un autobús que en Maurici ja 
no havia vist mai més. 

Després de dinar, en Maurici es va asseure a l’es-
criptori i va pitjar l’interruptor del llum. Encara ha-
via d’estudiar dues pàgines del llibre de text i acabava 
d’arribar a la pregunta de si la terra girava al voltant 
del sol o a l’inrevés quan, de sobte, el llargavistes de 
caça menor va tornar a agafar aquella resplendor pe-
culiar. Durant un moment en Maurici va rumiar si hi 
havia de mirar. Però després, se’l va col·locar davant 
de l’ull i en efecte: va veure el carrer del Suburbi Gris. 
També hi nevava, la llum grogosa dels fanals amb 
prou feines travessava la cortina de neu. El vell havia 
desaparegut. Aquest cop hi havia llum darrere algu-
nes finestres, encara que semblava que només eren 
llànties que oscil·laven entre ombres. En Maurici va 
tornar a pensar que semblaven entrades de coves, en 
les quals s’ocultaven animals fugissers. Però la imatge 
havia canviat. El carreró ja no estava buit. 

Ara, al mig del carrer, hi havia un cotxe negre 
amb vidres foscos. Els fars brillaven com uns ulls 
malvats i llançaven una llum freda entre els flocs 
dansaires. Del cotxe, en van baixar tres homes 
d’una certa semblança. Eren rabassuts, anaven ves-
tits de color negre i portaven una mitja a la cara que 
només deixava els ulls destapats.
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Els homes es van bellugar de pressa i amb cau-
tela cap a la casa que hi havia just darrere el cotxe. 
Totes les finestres estaven a les fosques. Van mirar 
carrer avall i van desaparèixer pel portal. Després el 
carrer va tornar a quedar completament buit. 

La imatge es tornava borrosa i en Maurici, ner-
viós, feia girar el llargavistes per enfocar-lo, però 
una boira grisa havia inundat el carrer. 

En Maurici va posar-se el llargavistes davant de 
l’ull i va tornar a mirar-hi a través. Va veure l’escrip-
tori i el seu llibre de text. El carrer havia desapa-
regut. Desconcertat, va abaixar el petit instrument 
daurat. Mentre encara donava voltes a tot plegat, el 
llargavistes va començar a brillar altre cop i gairebé 
va semblar que saltava a les seves mans. En Mauri-
ci se’l va posar ràpidament a l’ull. La boira s’havia 
dissipat. El carrer era allà i els homes havien tornat. 
Però no estaven sols. Entre tots tres arrossegaven 
una noia menuda i prima que es defensava aferris-
sadament. En Maurici es va aguantar la respiració 
de l’esglai. Contemplava aquell ésser delicat, vestit 
de color rosa de dalt a baix. Donava coces i movia 
el cap violentament d’un costat a l’altre, de manera 
que els seus cabells llargs i vermells voleiaven al seu 
voltant. A més a més, semblava que els escridas-
sava amb força. És clar que contra la superioritat 
d’aquells homes forçuts no podia fer-hi res. El cor 
d’en Maurici bategava amb violència. 

I llavors, quan els homes de negre l’arrossegaven 
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dins el cotxe, va poder veure-li la cara un moment. 
Ella va mirar de biaix cap amunt i per a en Maurici 
va ser com si el mirés a la cara. Enfurismada i su-
plicant. Després la porta es va tancar darrere seu. 
El cotxe corria pel carrer estret a una velocitat de 
bojos. Llavors el llargavistes es va tornar negre. En 
Maurici el va abaixar horroritzat. Allò que acabava 
de veure era un segrest. Els homes havien segrestat 
la Pipa Cortès. 


