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Examen d’ingrés

El policia que seia al costat del duaner va dir:
—Peter Whitel...!
Quan estava distret, li costava de recordar que aquells
noms figurava que eren els seus. Va mirar, indiferent, com
aquells homes posaven timbres, gargots i firmes en una de
les pàgines del passaport que els acabava de lliurar. Seguí
la gent que anava davant seu i, de sobte, després de baixar
per la passarel·la del vaixell, es trobà amb un peu a l’Àfrica per primera vegada a la seva vida. Allò era Alexandria.
El seu destí era el Caire. No va fer cas del que el rodejava,
parà un taxi i es va fer portar a l’estació del tren. Pel camí,
el mateix xofer l’informà —amb les quatre paraules que
l’home sabia d’anglès— que tot sovint hi havia trens cap al
Caire i que segurament podria marxar de seguida.
S’instal·là al tren en un compartiment de primera, molt
tranquil, deixant sobre els genolls una cartera de mà, lleugera, on portava les coses més indispensables.
Va ser així que arrencà el tren que, còmodament assegut, tot veient passar cases i més cases, es posà a pensar una
19
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mica en la seva situació. No estava ni preocupat ni neguitós, però, més que res, potser se sentia una mica sorprès.
«Bé —es deia—, ja som a Egipte, ja anem cap al Caire, però,
ara, què més?». Sempre l’havia atret l’aventura, i ara s’hi trobava de ple. Hauria volgut saber on l’enviarien després, tot
i que la feina que hauria de fer i la gent amb qui hauria de
tractar no l’encaparraven gens. Pressentia que en tot allò hi
havia alguna cosa tèrbola, però com que el pagaven molt
bé, creia que no valia la pena de pensar-hi.
Sense adonar-se’n, el sacseig del tren l’endormiscà. Començà a perdre la noció del que passava al seu voltant i es
reproduïren en la seva consciència els esdeveniments que
havia viscut els últims dies.

Tot havia començat una tarda, a Barcelona, en sortir del cinema. Plovia i, per no mullar-se, s’havia refugiat en un bar
de la Rambla. Després d’asseure’s en un tamboret, al taulell, havia demanat un vas de ginebra amb sifó i, distretament, havia agafat el diari. La mirada s’havia clavat en el
text d’un anunci. No era com els altres. No era allò de «es
necessita meritori», o bé «persona honrada s’ofereix, amb
nocions de càlcul i de comptabilitat, per a feina de confiança». No. Tenia un text estrany. Se’l sabia de memòria. L’havia llegit moltes vegades, després. Deia: «Empresa internacional ofereix oportunitat a jove independent; que parli
correctament alemany i anglès; que tingui grans condicions
físiques; que li agradi el risc; que sigui gran nedador i que
estigui disposat a viatjar. Edat màxima: trenta anys. Pes mínim: setanta-cinc quilos. Escriviu al número 2.346 de l’Agència de publicitat».
20
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De seguida havia pensat que ell era la persona indicada
per a aquella plaça. Havia tingut intenció de retallar l’anunci, però, com li passava en tantes ocasions, ho havia deixat
córrer. Ja no plovia i el carrer l’esperava.
En arribar, ja de nit, havia topat amb el seu germà. Havien discutit. El seu germà...! Ningú no ho hauria dit, que
eren germans. Treballava en un banc i mai no s’havia mogut de Barcelona, llevat de quan feia el servei, que havia
anat a raure a Figueres... Un noi disciplinat, recte, constant...
Un formigueta, havia pensat sempre. En canvi ell... Valia
gairebé més no parlar-ne! Als seus vint-i-set anys havia corregut la Seca i la Meca i les Valls d’Andorra! Tres anys a Alemanya, a Hamburg, on havia fet de tot: des de cambrer a
músic, passant per obrer d’una fàbrica de cotxes, delineant
i professor de cultura física... Era un rècord fer tot això en
tres anys, i més si es tenia en compte que, l’últim any, l’havia passat entre reixes per una discussió amb un mariner en
una taverna del port.
I després, també, Anglaterra. Però aquella illa no li deia
res. Havia tingut la pega d’ensopegar amb la boira, i allò no
era viure. S’hi havia quedat solament uns mesos i havia millorat l’anglès que havia après a Hamburg a la vora d’uns
aviadors americans.
Havia tornat a Barcelona. La seva presència introduí el
desassossec en els costums de la família del seu germà.
Eren... Bé, eren diferents. Massa diferents... Com que no havia portat ni cinc cèntims i en aquella casa no la brillaven
prou per mantenir-lo, havia buscat col·locació. Era l’ocasió
de treure profit de la seva facilitat amb els idiomes. Havia
anat a parar a la Costa Brava, d’intèrpret en un hotel de Sant
Feliu de Guíxols... Ja hi havia viscut bé, ja, a Sant Feliu. El
21
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clima, l’ambient, tot plegat era força agradable. Però hauria preferit ser-hi en d’altres condicions. Ser client, en lloc
de mosso... Aviat se les havia tingudes amb el maître. Com
que no tenia pèls a la llengua, la cosa havia acabat malament, com sempre que el seu geni es desvetllava: el maître
havia volat damunt dues taules ben parades, ocupades per
clients distingits, els vestits dels quals havien sofert les conseqüències de l’esvalot.
En ser a Barcelona, havia tornat a casa el seu germà, que
havia tremolat només de veure’l entrar. L’havien suportat
tot l’hivern, mentre els diners arreplegats a la costa havien
permès que passés la major part del temps fora de casa.
Aviat la convivència s’havia fet impossible. Havien discutit. El seu germà havia dit moltes coses. La que sonava més
era, potser, allò de «inadaptat»...
L’endemà no havia sentit el seu germà que sortia cap al
banc, a quarts de vuit: feia quinze anys que hi treballava i
no havia fet mai tard. S’havia llevat a quarts de deu. La cunyada era a la plaça. Després d’afaitar-se i de rentar-se, buscà alguna cosa comestible. Agafà un tall de formatge i unes
llesques de pa. Mentre s’ho menjava, havia trobat a faltar
la cervesa... Havia obert La Vanguardia de damunt la taula.
Havia començat a mirar-la per l’última pàgina. Sempre ho
feia d’aquella manera, potser perquè allò de llegir el diari
també creia que havia de fer-ho al revés que tothom. Havia topat altra vegada amb l’anunci del dia abans. No havia
dubtat gens. S’havia aixecat. Havia buscat per tota la casa
alguna cosa per escriure. No havia pensat gaire el text. Sols
hi havia posat el que era fonamental: que necessitava aquella feina, que es deia Pere Vidal i que vivia al carrer de la
Riereta, a Barcelona, amb la família del seu germà, que eren
22
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els seus únics parents i que tenia ganes de perdre’ls de
vista.
No li havien contestat, però un parell de dies més tard
havien començat a passar coses estranyes. Un vespre, en
sortir dels billars de la Gran Via on havia anat a encauar-se
per fer temps i arribar a casa quan tothom fos al llit, s’adonà que el seguien en deixar el carrer de Joaquim Costa i anar
cap al passatge de Sant Bernat, abans de la plaça. Primer havia vist dues ombres que s’apropaven. Un rar pressentiment
li havia fet pensar que anaven per ell. No l’havia sorprès
que en ser a la seva altura haguessin intentat agredir-lo.
Com que estava previngut, parà el cop i passà de seguida a
l’atac. Eren dos homes molt estranys i silenciosos. Era d’un
bon tros més fort que els altres dos. Mentre es desfeia del
segon amb un mastegot potent, havia clavat puntada de peu
a l’esquena del primer, que havia anat a parar per terra a la
primera sotragada. L’havia preocupat pensar que podien
anar armats, però semblava que no. De fet, li havia estat fàcil desfer-se’n. Mentre el de terra gemegava, l’altre es portà les mans a l’estómac, adolorit pel batzac, la qual cosa li
havia proporcionat l’oportunitat de clavar-li un ventallot a
la boca. Els anava a preguntar si ja en tenien prou, però en
aquell moment un cotxe pujava lentament pel carrer, contra direcció. Els dos homes corregueren i es ficaren d’un salt
dins el vehicle, el qual arrencà a tota velocitat. S’havia quedat amb un pam de nas.
Un altre dia, en un bar del port on matava l’estona, un
home que feia l’efecte d’anar força begut li havia fet unes
misterioses confidències de negocis bruts relacionats amb
el contraban de tabac i d’objectes de joieria. L’home li havia donat una targeta amb el nom i l’adreça; per si necessi23

LA CASA SOTA LA SORRA I ALTRES AVENTURES.indd 23

05/05/16 09:39

tava alguna cosa. No en va parlar amb ningú, ni amb la policia.
L’endemà va començar a veure el joc. Havia rebut una
carta molt concreta d’aquella empresa internacional de
l’anunci, que li enviava un taló de cinc mil pessetes i la indicació que s’acomiadés del seu germà dient-li que se
n’anava uns dies de viatge a Tarragona, però manant-li,
en realitat, que no es mogués de Barcelona i que anés a
parar a un hotel de poca anomenada del carrer de la Boqueria. Que digués el seu nom i ja trobaria una cambra reservada. Així ho havia fet. Però primer havia anat a cobrar el taló. S’havia sorprès de veure que al banc ningú
no posava cap obstacle, perquè en el fons havia considerat que allò era una enganyifa. S’havia presentat a casa
del germà a l’hora de dinar, els havia tornat les dues mil
pessetes que els devia, davant la sorpresa general —ja que
creien que no les veurien mai més—, i s’havia acomiadat
fredament. El germà havia intentat donar-li algun consell
respecte a frenar els impulsos violents, a veure si podia
fer durar més aquella nova col·locació de Tarragona. L’havia deixat dir, rient per dins, i havia sortit amb un incert
«a reveure».
No el preocupava l’esdevenidor, però tenia ganes ja
d’estar més de quinze dies en la mateixa ocupació. Es pe
nedia de ser violent, de vegades, però no podia sofrir que
ningú volgués fer el pinxo a costa seva. Aquella feina, pel
que es desprenia de l’anunci, oferia una gran independència. Valia la pena d’intentar lligar-hi. I, a més, hi havia el detallet de les cinc mil pessetes que li havien enviat. És clar
que ningú no dóna res per res, però tampoc no es comprometia seguint aquelles instruccions.
24
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Havia viscut un parell de dies a l’hotel. Feia una vida de
desvagat. Es llevava tard. Sortia sense esmorzar i prenia un
parell de tasses de cafè en qualsevol bar de la Rambla. Comprava algun diari anglès per no perdre la forma i deixava
passar el matí assegut en algun local o a la Rambla, mirant
la gent que passava. Tornava a l’hotel, dinava, tornava a
sortir i, normalment, s’encauava en algun cinema. Estava
una mica desorientat. Hauria volgut fer alguna altra cosa.
Per exemple, anar un matí, ben d’hora, a l’estadi de Montjuïc a córrer una mica i a llançar el pes, per fer bíceps, però
esperava instruccions.
La segona tarda es quedà a l’hotel. Havia descobert en
un quiosc una col·lecció de novel·les policíaques en català
que desconeixia, i n’havia començat a llegir una. Era molt
interessant. Ja no havia tingut ganes d’anar al cinema. Se
n’havia anat a la cambra i, ajagut al llit, l’havia llegida d’una
tirada. Estava bé, era original...
S’havia adonat que era l’hora de sopar, però decidí primer de sortir a estirar una mica les cames. Passejà fins al
monument a Colom, i tornà amunt. Sopà. No sabia què fer:
si anar al cinema o ficar-se al llit. Es decidí per això darrer.
Pensà que, si no li venia la son, potser encara podria liquidar una altra novel·la.
Havia entrat a la cambra a les fosques. Havia tancat la
porta. Havia encès el llum i havia quedat un xic sobtat. Hi
havia un parell d’individus asseguts al seu llit. No sabia
què dir. Els dos homes somreien. S’havia iniciat un diàleg:
—Em sembla que us equivoqueu...
Un dels dos homes, més aviat ros, amb els cabells tallats
molt curts, havia començat a parlar en alemany. L’altre se’ls
25
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mirava. Era moreno i, tot i que anava vestit a l’europea, feia
la sensació de ser africà, marroquí o algerià...
—No. Sou Pere Vidal i hem vingut a parlar-vos d’allò
de la... de la col·locació que heu sol·licitat... Tenim feina per
a vós, demà mateix.
—En què consisteix?
—No ho sabem, nosaltres... És cosa secreta...
—Bé, però, com podeu comprendre, no puc acceptar
una feina sense saber si m’interessa...
—Cinc mil pessetes.
—Bé, vull dir que voldria saber quina mena de feina és...
—I jo no us puc dir res més que això: cinc mil pessetes.
Si no us interessa...
I els dos homes van fer acció d’aixecar-se.
—Home, no us ho prengueu així, però...
Llavors havia parlat l’altre, el moreno. Ho feia en un anglès molt pintoresc.
—Sabem què voleu dir, però no us podem explicar de
què va fins que no sapiguem què podem esperar de vós.
Aquests dos dies us hem fet una mena d’examen d’ingrés...
En aquell moment tot s’havia aclarit. De sobte ho havia
comprès.
—Així, era gent vostra la que em va atacar?
—Sí, i en vau deixar un de ben masegat, però no us ho
té en compte. Ja hi està acostumat...
Havien rigut tots tres plegats. El gel semblava que s’havia fos. Però llavors, amb més motiu, havia intentat esbrinar de què es tractava.
Els altres dos tornaren a posar-se a la defensiva. No hi
havia manera de fer-los parlar.
26
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—No és cosa nostra... Només podem anticipar-vos que
caldrà que viatgeu molt...
—I si no accepto?
—Ho sentirem per vós. Teniu dificultats. No podeu tornar a Alemanya, ni a la Costa Brava... No teniu ofici ni benefici... No voldreu ingressar d’ordenança al banc on treballa el vostre germà, oi?
Ho sabien tot. Va fer una pregunta, l’última:
—I de sou, què?
—Depèn del rendiment. Un terme mitjà normal és de
dues mil diàries...
El cor li havia fet un salt. Havia restat impassible, tot i
que havia tingut ganes de deixar anar un xiulet. Eren diners, allò! Havia de ser una feina perillosa. Però, on s’amagava el perill? Aquella gent no li deien res, era inútil insistir. Bé, es podria intentar, havia pensat. Sempre seria a
temps de recular. Els altres continuaven:
—...que poden augmentar considerablement, segons les
feines...
—Però això de cinc mil per a demà, què vol dir?
—És el preu d’un dia sol. Segons com us en sortiu, sereu contractat o no... Forma part de l’examen. L’última prova, ja. Ens interessava parlar-vos personalment per saber
què tal estàveu d’idiomes. Us n’heu sortit... Sou fort, no teniu por, sou discret, i parleu correctament... Demà la cosa
es decidirà. A les deu del vespre heu de passejar pel port
d’Arenys de Mar. Us preguntaran: «Què cal fer?», i respondreu: «Saad-al-Aali». Entesos?
S’havien aixecat. Havien sortit per la porta sense dir cap
més paraula. La mà d’ell, en un intent de voler encaixar, havia trobat el buit. S’havia pessigat per saber si somiava o si
27
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tot allò li acabava de passar. Abans de ficar-se al llit, s’havia repetit «Saad-al-Aali» unes quantes vegades. Després
s’havia adormit.
L’endemà, a les deu en punt, era a Arenys de Mar. La nit
era clara i més aviat feia fresca. Feia anys que no hi havia estat. Tot havia canviat molt. Per fi, una carretera de debò evitava la travessa de la població per aquells carrerons tan estrets. Li havien preguntat: «Què s’ha de fer?», i ell s’havia
embarbussat contestant: «Saad-al-Aali». La cosa havia estat
prou satisfactòria, perquè l’home que tenia davant li havia
indicat que el seguís. Havien pujat en una mena de iot i s’havien fet a la mar immediatament. No hi havia núvols i el
paisatge des del vaixell era meravellós. Els llums d’Arenys
feien pampallugues. De moment, s’havien vist bé tots els
edificis, però de mica en mica s’havien convertit en una taca
de llum. Uns mariners treballaven a coberta. L’home que
l’havia fet pujar li indicà una cabina i un vestit de bany
que havia de posar-se. Quan sortí novament a coberta, les
màquines havien parat. Del vaixell, il·luminaven l’aigua amb
uns reflectors. L’home que manava l’havia engrapat tot assenyalant-li unes coses que flotaven sobre l’aigua. La seva
missió era llançar-se al mar i enganxar els deu paquets que
suraven a una corda que penjava del vaixell. S’ho havia mirat tot amb una mica de recel, però no s’ho havia fet dir dues
vegades. L’aigua era freda, però aviat s’hi trobà bé. S’havia
apropat lentament als paquets. Els havia arrossegat d’un en
un al iot fins a comptar-ne nou. Un reflector l’ajudava a trobar el que feia deu. Era més lluny. En arribar-hi, però, s’havia apagat el llum i l’embarcació havia fugit en direcció a
França. Allò no l’havia preocupat gran cosa. Arenys era a la
vista i no li costaria d’arribar-hi nedant, però anava amb ves28
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tit de bany... Un cop a terra, ja veuria què faria, però primer
calia arribar-hi. De tant en tant, quan una onada l’aixecava
enlaire, havia vist les llums del port i les de la carretera. Els
vehicles que anaven o venien de Barcelona eren guspires
que llampeguejaven uns instants. S’ho havia pres bé, tot i
que estava convençut que li havien pres el pèl. A l’entrada
del port s’havia adonat que una llanxa amb motor el seguia.
Se li havia posat al costat. Va sentir que una veu que no li era
desconeguda li deia, en alemany:
—Sembla que portem pressa...
Dalt l’embarcació va trobar els dos individus de la nit
anterior. L’havien ajudat a pujar. Li havien donat una tovallola per eixugar-se i després uns pantalons i un jersei gruixut. Els havia expressat el seu mal humor:
—Que ho feu gaire sovint això de plantar la gent dins
l’aigua?
Havien somrigut.
—Bé, heu aprovat. A partir d’ara heu ingressat a l’organització. Sou tan bon nedador com ens havíeu dit...
—I si no ho arribo a ser, què? M’hauríeu deixat ofegar?
—Bé prou que us ho hauríeu merescut, per mentider!
Del dia d’Arenys de Mar a aquell que ja era en territori
africà, anant cap al Caire, tot havia estat molt ràpid. Massa.
Li havien dit que s’estigués el matí següent a l’hotel del carrer de la Boqueria, que esperés instruccions. Li havien donat les cinc mil pessetes en bitllets de cent, nous. I l’havien
portat en cotxe fins a Barcelona.
L’endemà li havien telefonat ordenant-li que a les dues
fos al Prat, al camp d’aviació. Havia de sortir cap a Groenlàndia. Que no es preocupés de la roba ni de res...
Quan anava a entrar a l’aeroport havia trobat aquell ale29
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many ros. Hi havia contraordre. Sense donar-li temps de
reaccionar, ja eren dins el mateix cotxe del dia abans i corrien per l’autovia de Castelldefels a tota velocitat. Pel camí
ho havia sabut. Anaven al port. Havia de pujar en un vaixell italià que feia un creuer pel Mediterrani, el Conte Bianco. Li havien donat la mateixa maleteta que reposava sobre
els seus genolls. Li ho havien explicat tot. Anava a Egipte,
fins a Alexandria. Allí hauria d’agafar el tren fins al Caire.
Hostatjar-se a l’hotel Cleòpatra i esperar instruccions. Mentrestant, havia de prendre nota que allò de dir-se Pere Vidal havia passat a la història. Es deia, a partir d’aquell moment, Peter Whitel, i el passaport que hi havia dins la
cartera anava a aquest nom. La cosa més sorprenent era
que la fotografia que hi havia era la seva. En aquell instant,
abans de pujar al vaixell, havia pensat que no tenia més remei que acceptar-ho tot tal com venia. La seva documentació havia quedat al iot la nit anterior, a Arenys de Mar.
Potser ja no la veuria mai més. No tenia temps de reflexionar. Ho prenia o ho deixava. A la butxaca sentia les cinc
mil pessetes del dia abans. Dins la cartera, junt amb la documentació, hi havia més diners: lires italianes i lliures
egípcies. I el passatge de primera classe fins a Alexandria
a nom seu, bé, a nom de Peter Whitel, que era, si fa no fa,
el mateix...
Exactament d’aquella manera, després d’un viatge de
tres dies, amb escala a Nàpols, havia arribat a les costes
egípcies. El nom d’Alexandria no li havia dit res. Suposava
que era una ciutat fundada per algun Alexandre, el Gran
potser, però no tenia ni idea de com era. Per això s’havia
sorprès en veure-la de lluny, del vaixell estant. Semblava
immensa. Després havia sabut que feia vint-i-vuit quilòme30
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tres de llargària. És clar que, en ser-hi, havia comprovat que
era poc ampla. Tota la ciutat era un mirador, un balcó sobre el Mediterrani. Tenia normalment un milió dos o trescents mil habitants, però a l’estiu arribava a tres milions, ja
que hi anava a parar molta gent del Caire.

Acabà de desvetllar-se quan enllestia la revisió que havia
fet, sense intenció, d’aquells últims dies.
Anava sol en un compartiment de primera. El preu, de
moment, no li havia semblat car. Però per saber-ho calia
comparar-ho amb el que guanyava la gent del país.
Li havien dit que el Caire era a dos-cents cinquanta quilòmetres. S’havia disposat a prendre-s’ho amb filosofia,
però l’havia sorprès la velocitat del tren. Era rapidíssim, i
més tenint en compte que a les classes inferiors la gent anava penjada de l’estrep i enfilada dalt el sostre. En canvi,
ell, a primera, anava tot sol en un compartiment, amb aire
condicionat, i molt a la vora del restaurant, on uns cambrers àrabs servien amb tota diligència. Però calia pensar
que es trobava a Egipte, el país famós per les piràmides
construïdes gràcies al sacrifici de milers d’esclaus, i que
els costums, tot i els anys transcorreguts, no havien canviat
del tot.
Era a Egipte. Havia deixat Alexandria darrere seu i aviat
seria al Caire. On hauria d’anar, després? No valia la pena
de pensar-hi, perquè bé prou que ho sabria. De moment, a
partir del dia d’Arenys de Mar, havia començat a treballar
per a l’organització, a raó de dues mil pessetes diàries i despeses pagades. Què diria el seu germà, si ho sabia, ell que,
amb hores extraordinàries, punts i subsidis, no arribava a
31
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reunir-ne vuit mil cada mes? I més, amb una independència tan gran. Allò no era treballar! Allò era viure la vida!
Però no sabia quina havia de ser la seva vida a l’Àfrica.
La realitat l’esperava a uns centenars de quilòmetres del
Caire, seguint el curs del Nil, per la ruta del desert...
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