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Si ets un lladre, el primer que et cal saber és que no existeixes.
Ho dic de debò, és una cosa que has d’entendre. Ho has
de tenir assumit. M’ho va ensenyar en Bug Eye. Perquè si existeixes, pots cridar l’atenció d’algú que arrugarà el front i es preguntarà qui ets. Voldrà saber qui et deixa sortir a voltar pels
carrers. On dormiràs aquesta nit. «Si» dormiràs aquesta nit.
Si existeixes no et podràs esmunyir entre un mar de cossos,
braços i espatlles calentones que fan olor de feina i sabó. No
tindràs temps per escollir amb tranquil·litat: una dona grossa
vestida de rosa i daurat. No podràs topar-hi per equivocació i
fer mitja volta amb el seu portamonedes entaforat dins els pantalons. Si existeixes, no pots exhalar i escolar-te entre els barrots d’una finestra. Pots fer cruixir el terra de fusta amb els peus.
Pots desprendre una olor de suor massa forta.
Si existeixes.
Que no és el meu cas.
Jo sóc la millor lladre d’aquesta ciutat.
No existeixo.
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Fa tanta estona que estic asseguda dalt d’aquest arbre de mangos que he pogut esclafar set mosquits. Em sento la sang calenta entre els dits. Vés a saber les picades que dec tenir pel cos.
Les formigues se m’han ficat entre els racons més privats. I la
germana Gladys, pobreta, continua sense adormir-se.
A l’altre costat de les finestres la veig il·luminada gràcies a
la claror del televisor de la sala comuna. La cara li brilla d’un
blau radiant i la panxa li tremola plena de rialles. Amb els peus
alçats dalt d’un tamboret, té els dits doblegats en uns angles estranys que fan que semblin banyes d’antílop. Em pregunto què
deu estar mirant, relaxada ara que totes les alumnes ja dormen.
Capítols antics d’El príncep de Bel Air? L’espectacle de Churchill
Raw? Què els fa gràcia, a les monges?
Miro l’hora al mòbil i se m’acut de tornar demà i endur-me
aquest televisor antiquat d’una vegada per totes. No hauria
d’estar resant, la germana?
Vuit mosquits. La panxa se’m queixa. Me l’agafo fort i calla.
Finalment, el cap de la germana cau endavant. M’espero a
veure-li la respiració rítmica i tot seguit baixo a poc a poquet
a l’altre costat del mur que envolta l’escola.
Un gos guardià apareix de cop d’entre la foscor i se m’acosta.
Alço els braços. El Brut em salta a sobre i em llepa la cara.
—Xxxt —li dic quan plora.
Em fueteja les cames amb la cua mentre vaig cap als lavabos del fons de les habitacions.
—Per què has tardat tant? —vol saber la Kiki, que, mentre
m’hi acosto, obre una finestra que grinyola.
El soroll em fa fer una ganyota i miro al voltant, tot i que
a part del Brut sé que no hi ha ningú en aquest jardí tan ben
cuidat. El gos se m’enganxa a la cuixa i panteixa feliç mentre li frego el pèl entre les orelles. El Brut i jo som vells
amics.
—Em sembla que a la germana Gladys li agrada en Will
Smith —dic.
La meva germana deixa anar un grunyit i em passa un pa-
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net blanc entre els barrots de la finestra que se suposa que han
de mantenir els lladregots com jo a fora. És dolç, dels comprats.
En dono un trosset al Brut, que l’engoleix sense mastegar, es
llepa el morro i gemega.
—Com va tot? —demano entre mossegada i mossegada—.
Els pingüins no t’emprenyen més del compte?
Nega amb el cap.
—I tu?
—Res de pingüins al meu terrat. No volen.
—Ja saps què vull dir, Tina.
—Estic bé —li dic—. Ah, t’he portat una cosa. —Fico la
mà a la bossa i en trec un paquet de llapis del número 2 embolicadets amb el plàstic. Els passo entre els barrots.
—Tina...
—Espera, encara en tinc més —li dic abans no tingui temps
de protestar, i trec una llibreta. A la portada s’hi veu un dibuix
d’uns nens feliços i les lletres DIES D’ESCOLA! En negreta i
amb unes majúscules emfàtiques.
L’hi passo. Se’m queda mirant els tatuatges que em cobreixen els braços.
—Les monges em donaran material escolar —diu—. No
cal que robis res.
—Et donaran les sobres. No has de dependre de la seva almoina. Jo et puc aconseguir coses millors.
—Però si tu m’estàs donant almoina.
—No és el mateix. Jo sóc família.
No diu res.
Em faig enrere i deixo els regals a l’ampit de la finestra.
—De res —dic jo.
—Tina —deixa anar de cop—. No pots viure pels carrers
la resta de la teva vida.
Tanco la cremallera de la motxilla.
—Jo no visc pels carrers. Visc dalt d’un terrat.
La Kiki arrufa les celles com fa altres vegades i s’assembla a
la mama. Cada cop que vinc aquí veig més i més la mama, en
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la Kiki, i a vegades això em fa mal, però com a mínim és millor que s’assembli a la mama que no pas a ell. La seva influència se li nota en el color més clar de la pell, i en el color dels
ulls, i en els rínxols amples. Tot i així: es nota que som germanes; però tant de bo que no es notés tant que només som germanes per part de mare. Jo no la definiria mai així: «germana
per part de mare». No m’agrada gens com sona. «Per part de».
Com si faltés una altra part per al tot.
El que és cert és que el pare de la Kiki, a diferència del meu,
és blanc. Un cop se li va escapar que les altres nenes li deien «a
mitges», o sigui, «mig blanca, mig negra». Li vaig demanar que
em digués com es deien, però ella es va limitar a dir: «No volen dir res, amb això, Tina. No em molesta i, a més, tampoc
no et pots dedicar a anar apallissant nanos petits». Però a vegades l’enxampo mirant-me la pell fosca, comparant-la amb la
seva, i sé que es pregunta com seria poder encaixar, ni que fos
un cop, i no ser una òrfena «a mitges».
La Kiki s’agafa fort als barrots com si els volgués separar.
No ha acabat.
—Pots venir aquí amb mi. Ho saps. La germana Eunice et
deixaria. No ets massa gran. Va deixar que es quedés aquella
altra noia de setze anys. Tenen molts llibres i un piano i...
—Xut. —Em toco els llavis amb l’índex—. Massa alt.
Mira darrere seu cap als lavabos. D’algun racó se sent una
altra nena que estossega.
—De veritat, Tina —continua fluixet girant-se’m de
cara—. Et podrien donar una beca, com a mi.
—Au, va, Kiki, ja saps que no ho faran. Només és una per
família.
—Però...
—Que prou —la tallo secament. Massa secament. Li cauen
les espatlles—. Ei —dic, i allargo els braços entre els barrots una
altra vegada per acaronar-li els rínxols que se li han escapat de
les trenes—. Gràcies pel sopar. Me n’haig d’anar, ara. He quedat amb en Boyboy.
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—Tina, no marxis, encara —comença a dir, i enganxa la
cara contra el metall.
—Porta’t bé, d’acord? Fes els deures. No deixis que els pingüins t’enxampin fora del llit.
—Tornaràs divendres que ve? —em pregunta.
—Com sempre.
Aparto el Brut de la cama amb molt de compte i comprovo que porto la motxilla ben lligada a l’esquena. Enfilar-se
mur amunt a l’hora de sortir sempre és més difícil que enfilar-se a l’arbre per entrar i no vull enganxar-me al filferro espinós ni punxar-me amb els trossos de vidre que hi ha entre
el formigó.
La Kiki encara em mira. M’esforço per somriure. Durant
un instant li veig la cara immòbil, però de seguida es relaxa i
somriu ella també.
Durant mig segon, existeixo.
I tot seguit desaparec en la foscor.
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Regla número 2: No et fiïs de ningú. O, si no et queda més
remei, fia-te’n com quan et fies d’un gos perdut davant un tros
de carn fresca.
Els Goonda, per exemple. Només perquè en formo part no
vol dir que em fiï d’ells. En Bug Eye està be. Segurament sense
ell no seria viva. Però... i els paios com son germà, en Ketchup?
Ni per casualitat. És una cosa que vaig aprendre fa molt de
temps.
Els Goonda estan pertot arreu a la Ciutat de Sangui i recullen nens refugiats com el gos perdut que recull puces. Potser
seria més fàcil si visqués amb ells al magatzem, però aleshores
algú se m’acostaria de nit i sense ni adonar-me’n acabaria com
la Sheika, pidolant per les voreres amb els seus infants. La majoria de les noies no duren gaire amb els Goonda.
Però jo no sóc la majoria de les noies.
M’afanyo pels carrerons foscos, em sé de memòria el camí que
va de l’escola de la Kiki al magatzem dels Goonda i no em caldria obrir els ulls en fer-lo. Però sí que els obro. Una noia sola
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pels carrers de nit és una víctima en potència. Normalment intento no destacar gaire. Porto sempre la cara tapada amb la caputxa i duc roba ampla expressament. Tinc els cabells curts. El
fet de ser prima i plana també ajuda.
Esquivo el fang i les piles de formigó i les deixalles que
s’acumulen entre tolls grisencs. La brillantor rosa del cel
que s’escampa per sobre la ciutat m’il·lumina força. Quan arribo a l’avinguda Biashara, veig que els venedors ambulants ja
han plegat. A aquesta hora només hi queda la púrria nocturna:
els borratxos i les prostitutes inquietes il·luminades gràcies als
llums de neó dels bars. Les noies de la nit em miren amb suspicàcia des del seu racó de la vorera. Jo no els faig cas i avanço
ràpidament fins a arribar al pont que separa la Ciutat Vella de
Sangui, on hi ha l’escola de la Kiki, dels barris baixos, territori
dels Goonda. Les llums dels magatzems i les fàbriques es reflecteixen en l’aigua del riu, una mena de màgia divina que separa el vell del modern.
Un cop, mentre creuava el pont, vaig veure passar flotant
un cadàver. Era mitjanit i no se’n va adonar ningú a part de
mi. Però suposo que va anar flotant fins que el va veure un cocodril o potser va passar pel manglar fins a arribar a l’oceà, si és
que a aquelles alçades en quedava res. Però avui a la nit no hi
ha cadàvers que valguin, només quatre velers de fusta ancorats
al corrent, pescadors adormits a les barques.
Quan arribo a l’altre costat gairebé arrenco a córrer. Als
barris baixos hi regna el silenci; aquí no hi ha bars. Només se
sent en la distància alguna alarma de tant en tant i els lladrucs
de gossos que es barallen per les deixalles. Quan hi passo pel
costat tot afanyant-me ni tan sols alcen el cap per mirar-me.
No em cal el mòbil per saber que faig tard. Maleeixo la germana Gladys i les seves sèries. No hauria hagut d’anar a veure
la Kiki. Però si no m’hi hagués presentat, com faig cada divendres a la nit, ella s’hauria preocupat.
A més, no volia fer el que estic a punt de fer sense haver-la
vista primer.
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Quan finalment arribo a la porta rovellada del magatzem,
tinc la respiració agitada i torno a tenir gana. Truco tres cops.
Pausa. Dos cops. Pausa. Un cop.
S’obre una espiera i veig un ull malèvol a l’altre costat.
—Sóc la Petita —dic.
El guàrdia m’obre.
En Boyboy és a dins esperant-se.
—Fas tard —em diu amb els braços plegats i una ganyota
de superioritat empastada a la cara.
Observo el rímel que porta i la samarreta transparent d’un
rosa cridaner.
—Hauries de vestir de negre —li dic. Com si els Goonda
no l’hi posessin ja tot prou difícil—. Va, anem.
Em segueix passadís enllà cap al despatx d’en Bug Eye. No
veig els Goonda, però els sento a través de les parets. S’estan
estesos al terra del magatzem, drogant-se, mirant el futbol, esperant que se’ls enviï a fer encàrrecs. Potser n’hi ha que s’entrenen al gimnàs, vinga a donar cops a pneumàtics vells i alçar
blocs de formigó, però tampoc no hi posaria les mans al foc.
Un altre guàrdia s’aparta de davant nostre per deixar-nos
passar dins el despatx. Quan obro la porta, veig en Bug Eye i
en Ketchup doblegats damunt un escriptori mirant plànols
i mapes amb les mànigues arromangades de tanta calor. Els tatuatges dels braços se’ls mouen quan assenyalen els papers amb
energia, sembla que discuteixin sobre alguna cosa. Repassen
el pla un últim cop. Millor que ho facin. En Bug Eye ha heretat el cervellet familiar. Mentre que son germà, en Ketchup,
no és precisament un llumeneres. Ja hem treballat plegats en
altres robatoris, però mai no n’hem fet un en què ens hi ju
guéssim tant. No m’agrada que en Ketchup hi estigui ficat, en
aquest. Fa brometes idiotes sobre gais a en Boyboy que fan
que aquest s’enfili per les parets. A més, l’individu no m’agrada gens. No m’agrada haver de dependre d’ell quan m’hi jugo
la pell. Però no és el tipus de cosa de què et puguis queixar a
en Bug Eye. Allà on va en Bug Eye, hi va el seu germanet.
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No diries mai que els dos Goonda són família. En Bug Eye
és més gran, potser té vint-i-cinc anys. És musculós, ample,
amb una cara seriosa i uns ulls que et travessen fins a l’ànima
podrida i mentidera. La gent diu que s’assembla a en Jay Z.
Mentre que en Ketchup és un paio esquelètic i no aparenta
gens els divuit anys que té. Sembla més petit. Té la cara estreta i riu com una hiena. La gent diu que sembla una mostela
afamada.
Als seus peus hi ha dues bosses d’esport grosses plenes de
coses: portàtils, dessuadores negres amb caputxa, cables, cinta
adhesiva, patates fregides de bossa i begudes energètiques. L’essencial.
M’hi acosto per poder mirar per damunt de les seves espatlles.
—Ens aturarem aquí —diu en Bug Eye. Assenyala el mapa
i em mira amb aquells ulls inquietants que té. Jo assenteixo i
ell es gira de nou de cara el paper—. I després què, Ketchup?
—Tio, però si ho hem dit mil vegades. Deixem la Petita i
fem una volta a l’illa, intentem aparcar aquí. —Toca el paper
amb la punta del dit.
—I mentre esperem què fem?
En Ketchup riu burleta i fa un gest vulgar amb la mà. Em
mira a veure si m’he posat vermella. Però no m’hi he posat.
En Bug Eye li dóna un clatellot.
—Vols fer el favor de créixer, tio! —li diu sense treure els
ulls dels plànols.
En Ketchup es frega el cap i es queda emmurriat, però no
es queixa. Fins i tot ell sap que val més no fer emprenyar en
Bug Eye.
—Doncs això, que en Boyboy serà amb mi a la furgoneta
fent allò seu amb l’ordinador —continua en Bug Eye.
En Boyboy continua amb els braços encreuats damunt el
pit, impassible i mantenint una distància respectuosa. No diu
res. No és un Goonda.
—I tu vigiles —diu en Bug Eye a son germà.
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—I el senyoret... què cony fotrà? —li etziba en Ketchup.
—Controlar-vos a tots vosaltres —diu tan tranquil—. Anar
informant el senyor Omoko. I amb això només ens queda la
Petita. Tu ja saps on vas?
Ara són tots tres els que em claven la mirada.
Alço la barbeta.
—Sí.
En Bug Eye assenyala els plànols amb un cop de cap. És
una pregunta i faig un pas endavant. Estiro el braç per sobre
les espatlles d’en Ketchup i en Bug Eye i planto el dit al carrer
de fora la mansió. L’arrossego passat el perímetre de la tanca
elèctrica, a l’altre costat d’uns murs de més de quaranta-cinc
centímetres de gruix, passant pels escàners làser, pels passadissos encatifats i entre les notetes: «guàrdies», «càmera», «gossos».
S’atura al cor de l’edifici.
—Aquí.
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