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Vaig arribar a Barcelona amb pluja a la una de la matinada. Em vaig quedar una 

estona assegut a l’estació d’autobusos, però vaig sortirà a fora i em vaig posar a caminar 

sota la pluja. Un gos travessà la carretera. El taxi que venia de l’aeroport frenà 

bruscament i deixà anar una olor de pneumàtics cremats que es mesclà amb els àcids 

fosfòrics de l’aire. El gos desaparegué engolit per les ombres i el taxi quedà clavat 

enmig de l’asfalt. Vaig estar-me uns segons mirant si aconseguia veure els ulls de 

l’animal davall la immensa tanca de Lucky Strike, però llavors vaig notar de sobte tota la 

duresa domèstica del viatge i vaig sentir que el cos em feia mal i que els fars del cotxe 

continuaven apuntant cap a la tanca, sense ningú a sota.  

- On vas amb questa pluja, fill? –cridà el taxista sense davallar del cotxe. La seva 

veu em retornà a la realitat.  

- A la ciutat –vaig dir, apropant-m’hi i posant una mà davant la cara per protegir-

me de la claror del focus  

- A la ciutat? –rigué de forma sinistra a través de la finestreta-. Aquest lloc on 

milions de persones no tenen necessitat de conèixer-se? Vols que t’hi porti, fill?  

- Vaig mirar a l’interior del taxi.  

- Hi queda molt? – vaig demanar.  

- I tant – digué somrient i mirant-me pujar dins el cotxe a través del mirall 

retrovisor-. Una eternitat.  
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Jo no tenia bon aspecte i el taxi tampoc. Feia pudor de resclosit, hi havia crostes de fang 

a la moqueta i mocadors de paper que semblaven humits. Restàrem uns minuts en 

silenci. El taxista mirà cap els camps d’herba salvatge  amarats per la pluja.  

- Era un gos, no? Un maleït gos –digué.  

- Un gos perdut.  

- Amb les primeres pluges de l’estiu sembla que els gossos se sentin atrets per la 

carretera. És un misteri. Em sabries donar-me’n una explicació? Són coses que 

no s’entenen.  

- Es perden –vaig dir.  

- És com la noia de Lloret. Fa autoestop sempre de nit al mateix revolt de 

l’accident on va morir. No seràs de Lloret, tu?  

- La noia no ho sé, però els gossos estan perduts.  

- Qui?  

- Els gossos. Es desorienten, perden el sentit de l’orientació.  

- Em pensava que els gossos no es perdien –digué el taxista donant un cop d’ull al 

comptaquilòmetres.  

- Que amb l’olfacte podien anar per tot arreu – continuà.  

- La pluja neteja les olors –vaig dir.  

- Què?  

- La pluja d’estiu ha rentat les olors i els gossos no poden trobar el seu camí. 

Ensumen, però no el troben.  

- Quants d’anys tens, noi?  

- Vint-i-un.  

- Sembles més jove. Disset o divuit.  



Com que no havia dit la veritat, vaig arronsar les espatlles per no empitjorar més la 

situació. Qualsevol boig es creia amb dret de trucar la policia.  


