
Tinc fred 

 
Estic caminant. Veig la casa del meu avi, més apagada que mai. Tot és fosc, tret d’un fanal que 

il·lumina el final del carrer, al marge esquerre. A la dreta també n’hi hauria d’haver un, però no 

hi és. De fet, abans sí que hi havia un fanal. Fa temps, sovint passava per aquest mateix carrer. 

Davant del fanal, que ara no hi és, hi ha un banc on solia seure. Un carrer inhòspit, pensava jo, 

i m’agradava. 

Continuo caminant, ara una mica més lent. M’agrada aturar-me a pensar i recordar. El 

rellotge toca les nou, encara és d’hora. Fa una mica de fred, tot i així no em poso la jaqueta. 

Noto l’aire fred a la pell, que m’aixeca tots els cabells de cop. Se’m posa la pell de gallina. 

Aquest és un carrer recte. Cada dos-cents metres, aproximadament, hi ha un carrer a cada 

banda, perpendicular al carrer principal, per on vaig. Tots els carrers són més foscos i estrets 

del que recordava. En realitat no me’n dec recordar gaire, és més aviat una sensació. 

Em poso la jaqueta. Merda, tinc fred. Totes les vegades que havia passat per aquell 

carrer anava sense jaqueta, no la necessitava, però ara sí. Els carrers que deriven del principal 

cada cop són més foscos, o això em sembla. Una esgarrifança em recorre el cos en qüestió de 

segons. 

Continuo caminant, ara més ràpid. Vull sortir del carrer. Miro a mà dreta. Hi ha un local 

de llaminadures i altres productes com fruits secs. És tancat. Jo era un habitual en aquesta 

botiga. Un paquet de pipes amb sal i una ampolla d’aigua, sempre demanava el mateix. 

L’home, de procedència americana, ja em coneixia. Un altre cop tu, em deia sempre. Em 

pregunto si continuarà treballant allà. 

Són dos quarts de deu. Ja he arribat al final del carrer. Encara me’n queden uns quants 

més, i hauré sortit d’aquest barri. Sempre que passava per aquí m’esgarrifava de por; encara 

em passa. 

Augmento la velocitat. Sento que algú em segueix. Miro al meu voltant, sense aturar-

me, no hi ha ningú. Sento com una mirada es clava al meu darrere com un dard. Em giro, 



aquest cop aturant-me, perquè crec que m’ho estic imaginant. De seguida em ve al cap una 

escena del llibre El club dels lectors criminals, en què un dels protagonistes va caminant pel 

carrer de nit mentre l’assassí l’observa en silenci –i aquell personatge mor. 

El rellotge digital que porto al canell esquerre marca tres quarts de deu. Em penedeixo 

d’haver tornat a aquest barri, a aquest carrer. I d’haver tornat a casa aquell dia tan d’hora. Ja 

no volia estar-m’hi més, amb ell, només volia tornar a casa. Me’n recordo, d’aquell dia, com si 

fos ahir. 

Continuo caminant, ara més lentament. No hi ha ni una sola llum, tret de la de la lluna. 

Ara sí que ja he sortit del barri i començo a veure llums a escassos metres d’on soc. 

M’aturo i miro al darrere. Hi ha una persona dreta al centre del carrer, al lloc on abans 

m’havia ben assegurat que no hi havia ningú. És la persona que m’havia estat observant. Un 

home. El conec. És el meu avi, mort fa tres anys, aquell fatídic dia en què no vaig voler estar-

m’hi més, amb ell. 
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