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En Simple sap comptar a tota velocitat: 7, 9, 12, B, 1.000,
100..., juga amb Playmobils i amb els hobenets amagats als 
telèfons, despertadors i semàfors. Té tres anys i vint-i-dos 
anys. Vint-i-dos d’edat civil, i tres d’edat mental. Per la seva 
banda, el seu germà Kléber fa l’últim curs de batxillerat, és 
molt valent i està molt, molt cansat d’ocupar-se d’en Simple. 
En Simple té un altre amic i aliat: el senyor Pinpin, un conill 
de peluix que l’acompanya a tot arreu. Però a la vida d’en 
Simple res no és simple, sobretot el dia que en Kléber 
decideix que compartiran pis amb tres estudiants per salvar 
el seu germà del centre de salut mental.

Marie-Aude Murail fa més de vint anys que escriu per a joves i té una 
vuitantena de títols publicats. La seva popularitat a França és excepcional: 
ha venut més d’un milió d’exemplars, ha guanyat més d’una desena de 
premis i no para de guanyar nous lectors.  A casa nostra és coneguda per 
l’entranyable novel·la Quina passada! (Empúries, 2002). 
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Capítol 1

En què el senyor Pinpin esclafa 
el mòbil

En Kléber va mirar de reüll el seu germà. En Simple imitava el 
soroll de les portes del metro a mitja veu: «Piii... clap».

Un home va pujar a l’estació i va seure al costat d’en Kléber. 
Portava un pastor alemany lligat amb corretja. En Simple es va 
bellugar sobre el seient.

—Té un gos —va dir.
El propietari del pastor alemany va mirar de fit a fit el qui ha-

via parlat. Era un xicot amb uns ulls clars, oberts com taronges.
—Té un gos, el senyor —va repetir, cada vegada més ne-

guitós.
—Sí, sí —li va respondre en Kléber intentant cridar-lo a l’or-

dre arrufant les celles.
—Creus que li puc fer una festa? —va preguntar en Simple 

allargant la mà cap al gos.
—No! —el va escridassar en Kléber.
L’home va mirar l’un germà i després l’altre, com per avaluar 

la situació.
—Jo tinc un conill —va dir el noi d’ulls clars.
—No parlis a la gent que no coneixes —va rondinar en 

Kléber.
Aleshores es va decidir i es va girar cap a l’home del gos:
—Disculpeu-lo, senyor, és retardat.
—Un i-dio-ta —va rectificar l’altre marcant les síl·labes.
L’home es va alçar i, sense dir ni piu, va estirar la corretja del 

gos. Va baixar a la parada següent.
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10 marie-aude murail

—Imbècil —va remugar en Kléber.
—Oh, oh, una paraula lletja —va dir el seu germà.
En Kléber va fer un sospir melancòlic i va donar un cop d’ull 

a la finestra. Hi va veure reflectida la seva cara bonica d’intel·lec
tual amb ulleres rodones de muntura fina. Més calmat, es va 
arrepapar en el banc i va consultar el rellotge. En Simple, que 
estava pendent de cada un dels seus moviments, es va apujar les 
mànigues del jersei i es va examinar els canells amb aire crític.

—Jo no tinc rellotge.
—Ja saps prou bé per què! Merda, ja hi som!
—Oh, oh, una paraula lletja.
En Kléber es va dirigir cap a la porta, però es va girar al mo

ment de baixar. En Simple, que de primer el seguia, s’havia 
aturat.

—Ràpid! —va cridar en Kléber.
—Em vol tallar el pas!
En Kléber el va agafar per la màniga del jersei i el va estirar cap 

a l’andana. La porta automàtica es va tancar darrere d’ells. Clap.
—No ha pogut!
En Kléber el va tornar a agafar per la màniga i el va arrosse

gar cap a una escala.
—Per què no tinc rellotge? 
—El vas trencar per veure si hi havia un homenet a dins. Te’n 

recordes?
—Sííí! —va fer en Simple amb un somriure, embadalit.
—Hi havia un homenet a dins?
—No! —va proferir en Simple amb la mateixa satisfacció.
Es va aturar tan en sec davant de l’escala mecànica que dues 

persones que anaven darrere d’ell van topar. Van protestar:
—Ep, aneu amb compte!
En Kléber va tornar a estirar el seu germà per la màniga per 

obligarlo a pujar a l’escala mecànica. En Simple va començar a 
mirarse els peus espantat, mentre els aixecava. Després, més 
tranquil per la seva sort, va aixecar el cap.
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 simple 11

—Has vist? —va dir una vegada van ser a dalt—. Ni tan sols 
no tinc por. Per què no hi ha un hobenet a dins?

—Es diu homenet, no hobenet —el va esmenar en Kléber per 
tallar en sec la lletania dels per què.

Va sentir el seu germà com remugava:
—És hobenet, hobenet.
La tossuderia d’en Simple era una cosa seriosa. Durant cinc 

minuts va cantussejar: 
—Ubenet-ubenet.
En Kléber mirava al seu voltant, no estava segur de cap a on 

havia d’anar. Només feia quinze dies que eren a París. 
—Falta gaire?
—No ho sé.
En Kléber estava a punt de saltar de tants nervis. No reconei-

xia el barri. En Simple es va aturar al mig de la vorera i es va 
plegar de braços.

—Vull veure el papa.
—El papa no és aquí. És a Marne-la-Vallée, i nosaltres som 

a... a...?
—Txum! —va acabar en Simple.
Llavors es va posar a riure per aquell acudit tan bo. En Kléber 

va fer un lleu somriure. En Simple tenia tres anys d’edat mental, 
tres i mig els dies de sort.

—Som a París. Au, va, ens hem d’afanyar. Si no, se’ns farà 
de nit.

—Hi haurà llops?
—Sí.
—Saps què? Els puc matar amb el meu revòlvre.
En Kléber va ofegar una rialla. Es va posar a caminar. De 

sobte, va reconèixer el carrer que pujava. Era allà. Al número 45 
del carrer del Cardinal-Lemoine.

—Ah no —va dir en Simple davant la porta d’entrada.
—I ara què?
—No vull, és la casa de la dona viella.
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12 marie-aude murail

—Escolta, és la nostra tia àvia, és la germana de la mare de...
—És lletja.
—No és gaire bonica.
—Fa pudor.
En Kléber va atansar la mà al teclat numèric de la porta, va 

arrufar les celles i va marcar el codi d’accés.
—Bé, és 4... 6...
—4, 6, B, 12, 1000, 100 —va recitar en Simple a tota velocitat.
—Calla. 4... 6...
—9,12, B, 4, 7, 12...
En Kléber va mirar el teclat, completament encantat.
—Prem, prem els botons! 9, 7, 12...
En Simple va començar a prémer qualsevol tecla. La porta va 

espetegar i es va obrir.
—He guanyat!
En realitat, sortia una dona grassa. En Simple li va donar una 

empenta per entrar. 
—No s’han de donar empentes a la gent! —li va cridar en 

Kléber—. Demana perdó a la senyora!
En Simple ja havia pujat cinc graons amb dues gambades. Es 

va girar i va dir, rialler:
—Perdó, senyora! Ets massa grassa per aquesta porta!
I va continuar corrent escales amunt. En Kléber va intentar 

atrapar-lo mentre cridava:
—És al tercer! És al tercer!
En Simple va pujar les sis plantes de l’edifici, en va baixar 

quatre i en va tornar a pujar una. Per fi es va quedar palplantat 
al replà, amb la llengua a fora i panteixant com un gos. En Kléber 
es va repenjar un moment a la paret, mort de cansament.

—Prems el botó?
Al Simple li feia por el soroll del timbre. Es va tapar les ore-

lles mentre el seu germà el tocava.
—Bé, jo ja he sopat —va dir una dona gran mentre els 

obria—. És a dos quarts de set, la sopa dels vells. Potser els joves 
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mengeu a qualsevol hora, però jo prenc sopa, i la prenc a dos 
quarts... 

—Nyic, nyic, nyic —la va imitar en Simple, intrigat pel gri-
nyol de les paraules que empalmava.

—Què li passa, a aquest? —va dir la tia àvia, aixecant el braç 
com si anés a picar-li.

—Deixeu-lo, no és dolent —va dir en Kléber.
—Jo la mato! Tinc el meu revòlvre!
De la butxaca dels pantalons, en Simple en va treure una 

pistola d’imitació. La dona va xisclar.
—Una arma! Té una arma!
—Però és falsa —va intervenir en Kléber.
—Sí, però sembla que mata de veritat. Compte, quan faré 

«pam», seràs mort. Compte, senyora viella...
En Simple va apuntar lentament la seva tia àvia, la qual va 

començar a cridar aterrida.
—Pam!
La dona va fugir cap a la cuina. En Simple va mirar el seu 

germà als ulls, amb tant estupor com orgull.
—Té por.
Tot seguit, decebut:
—No s’ha mort. Tinc un ganivet, jo.
—La remataràs una altra vegada.

 
Després d’empassar-se un quilo de tallarines entre tots dos, es 
van trobar dins la minúscula habitació que la tia àvia havia posat 
a la seva disposició. En Kléber va treure el mòbil. En Simple 
continuava pendent d’ell.

—Tu tens un mòbil —va dir amb un to d’enveja—. Per què 
jo no tinc un mòbil?

—Perquè ets massa petit —va respondre distret en Kléber—. 
Bé, 01... 48...

—12 3, B, 1000, 100.
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14 marie-aude murail

En Kléber es va passar la mà pel front. El seu germà havia 
tornat a embolicar la troca. De tota manera, de què li serviria 
trucar al pare? El senyor Maluri només coneixia una solució: la 
institució. Li diria de fer tornar en Simple a Malicroix. 

—Tat! —va fer una veu entremaliada. 
En Simple, assegut a la gatzoneta sobre el llit, amagava algu-

na cosa darrere d’ell. Va repetir «tat» amb un to prometedor. 
Dues orelles d’un teixit flonjo i grisós li sobresortien de l’esque-
na. Les va moure.

—Només faltava ell —va remugar en Kléber.
—Qui és?
—No ho sé.
Havia de fer durar el plaer.
—Hi ha un «in» —va fer en Simple.
—És una petxina?
—No!
—És una gallina?
En Simple s’ofegava de tant riure.
—És el senyor Pinpin?
—Sííí! —va xisclar en Simple brandint un vell conill de peluix 

amb unes orelles que tremolaven.
Aleshores, el mòbil va començar a sonar. 
—Jo l’agafo —va suplicar en Simple—. Jo: «Digui».
En Kléber es va aixecar d’un bot perquè el seu germà no 

intentés agafar-li el mòbil. 
—Papa?
—No, deixa’m, deixa’m: «Hola, papa».
—Sí, va bé —va dir en Kléber amb to desimbolt—. Som amb 

el senyor Pinpin, aquí. Tot va bé... La tia? També bé. Bé, no, no 
gaire.

En Kléber havia decidit cantar-ho.
—Al Simple no li agrada gaire. La vol matar.
En Kléber no sempre s’adonava del que deia. 
—És clar que no! De veritat, no! Amb el revòlvre... Sí... Sí, 
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ja ho sé, papa. En sóc responsable, sóc jo qui ha volgut... 
Sí.

Va aixecar els ulls cap al sostre mentre el seu pare es justifi-
cava. En Simple era una càrrega massa feixuga, feia la vida im-
possible, l’havien de fer tornar a Malicroix. Mentrestant, en Sim-
ple, que havia abocat sobre el llit tota una bossa de Playmobils, 
jugava a mitja veu, amb aire absort. Però parava una orella.

—Aquest no és llest —va dir d’un petit vaquer blanc i ne-
gre—. Anirà a la institució.

En Simple va adoptar un aire de satisfacció trista. L’homenet 
va rebre amenaces, clatellades i una injecció. Després el va po-
sar sota el coixí.

—Socors! Socors! —va cridar el petit vaquer.
Mentre parlava amb el seu pare, en Kléber mirava com juga-

va el seu germà.
—El millor és que trobem algun cau per llogar. Serem inde-

pendents... Però pare, no hem de «vigilar» en Simple. Té vint-i-
dos anys.

En Simple acabava de treure el Playmobil de sota del coixí i 
hi discutia:

—Ets un i-dio-ta. No vull tornar-te a veure. Faré un clot. Ani-
ràs al clot, i després seràs mort, i jo no estaré trist per tu. On és, 
el senyor Pinpin?

Va buscar el conill, amb la mirada extraviada. Quan el va 
veure, es va calmar de seguida:

—Ahhh! És aquí. El senyor Pinpin matarà Malicroix.
A sobre del llit hi va haver una mortaldat esgarrifosa. El se-

nyor Pinpin va caure al mig dels Playmòbils, els va llançar enlai-
re o els va esclafar llançant-los a la paret. 

—El senyor Pinpin li trenca la cara —va dir fluixet en Simple.
Després va adreçar una mirada sorneguera en direcció al seu 

germà, que batallava al telèfon:
—De tota manera, tenim els diners de l’herència de la mare. 

Tu no hauràs de pagar el lloguer... Sí, sé el que em faig. 
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16 marie-aude murail

En Kléber va apagar el mòbil després d’aconseguir una vaga 
autorització paterna. Es va quedar un moment amb els ulls per-
duts, prement el mòbil contra el cor. Disset anys. Tenia disset 
anys i acabava de matricular-se al darrer curs de batxillerat a 
l’Henri IV. Aspirava al curs preparatori, i després, una Gran Es-
cola. I arrossegava al darrere una espècie de monstre. El seu 
germà Simple —el nom real era Barnabé—, que es pensava que 
els conills de peluix vivien.

—Simple?
En Barnabé va deixar de jugar i va dir «Germà!», com si Déu 

acabés de cridar-lo.
—Escolta’m, Simple, buscarem una casa per a tots dos. Però 

no podré ser amb tu tota l’estona, perquè d’aquí a quinze dies 
he de tornar a l’institut. 

—No està gens bé, l’institut.
—Que sí que ho està.
—I per què jo no hi vaig?
—T’he dit que m’escoltis. Si et vols quedar amb mi, caldrà 

que facis alguns esforços.
En Simple escoltava amb la boca entreoberta, ple de bona 

voluntat. 
—Ho entens, oi? Cal que m’ajudis.
En Simple es va posar dret d’un bot:
—Endreçaré tot el llit.
En Kléber va sospirar:
—Això...

 
A partir de l’endemà al matí, en Kléber va decidir visitar agèn cies 
de lloguer. Va dubtar un moment abans de deixar en Simple a 
casa.

—Faràs bondat?
En Simple va fer que sí amb el cap ben fort.
—No molestaràs la tia?
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En Simple va fer que no amb el cap abans de dir de manera 
una mica contradictòria:

—Tinc el meu ganivet, jo.
Quan era al llindar de la porta, en Kléber encara dubtava. De 

sobte, va tenir la idea de no tallar del tot el contacte amb el seu 
germà. Li va confiar el mòbil. Amb un embadaliment temorós, en 
Simple el va rebre al palmell de les seves mans juntes. En Kléber 
li va explicar que el telefonaria durant el matí per saber què feia.

—Mira, quan soni, prem el petit telèfon verd.
En Kléber es va endur amb ell la imatge del seu germà para-

litzat per la felicitat. Tan bon punt la porta del pis va ser tancada, 
en Simple va fer un crit:

—Senyor Pinpin!
Es va llançar cap a l’habitació on el conill dormisquejava so-

bre el coixí.
—Què t’agafa, per què crides així? —va preguntar el senyor 

Pinpin.
—Tinc el mòbil! —va cridar en Simple.
El senyor Pinpin es va incorporar: 
—Entra, entra!
—No, és per a mi. 4, 7, 12, B, 1000, 100.
Va marcar en el mòbil i es va atansar l’aparell a l’orella.
—Digui? —va fer—. Digui?
Va fer com si escoltés i després va sacsejar el mòbil i se’l va 

tornar a atansar a l’orella. 
—Digui? Qui és?... Això no funciona.
El senyor Pinpin es va tornar a estirar, amb els seus llargs 

braços darrere del cap, fingint desinterès.
—Això funciona quan hi ha un hobenet a dins. 
—Aquí no hi ha hobenet —va respondre en Simple, en re-

cordar-se de la desventura amb el rellotge.
—Sí que n’hi ha, però ve quan el telèfon sona.
En Simple va mirar detingudament el senyor Pinpin. Buscava 

un contraargument. 
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18 marie-aude murail

—Bé —va dir mentre deixava el telèfon—, juguem?
A primera vista, el senyor Pinpin podia passar per un conill vell, 

ja que en alguns llocs se li veia la trama del teixit. Però quan es 
tractava de jugar, les orelles se li movien frenèticament i les cames 
flàccides semblava que estiguessin muntades sobre molles. 

—A què juguem?
—A Malicroix.
—Un altre cop! No saps un altre joc?
—Aquest està prou bé!
En Simple es va inclinar cap al senyor Pinpin i li va dir a cau 

d’orella:
—Tu em trenques la cara. 
El senyor Pinpin va haver de reconèixer-ho: de fet, era un joc 

molt bo.

 
Cap a les deu, quan els Playmòbils asseguts en rotllana al voltant 
del vaquer li impedien de fugir, el mòbil va començar a sonar.

—Per a mi! Per a mi! —va cridar en Simple.
Mig boig d’emoció, va prémer sobre el dibuix del telèfon.
—Simple? —va dir en Kléber.
—Digui? Qui és? Bon dia, com va? Gràcies, va bé, fa bo, 

adéu, senyora.
—Espera, sóc el teu germà...
Una mica espantat, en Simple es va girar cap al senyor Pinpin:
—És l’hobenet.
—Esclafa el telèfon! —va ordenar el senyor Pinpin, que feia 

saltets sobre els peus—. Llança’l a la paret.
En Simple va llançar el mòbil contra la paret amb una mena 

de violència atemorida. Tot seguit, el va acabar d’esclafar a cops 
de taló. Una vegada va recuperar la calma, es va inclinar i va 
examinar el mòbil trencat.

—El veus? —es va interessar el senyor Pinpin, a punt de tocar 
el dos.
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—Nnno —va dir en Simple, dubtant.
—Ho sabia —va fer el senyor Pinpin, tot ajaient-se sobre el 

coixí—. És microscòpic!

 
Després de la trucada fallida, en Kléber va decidir tornar al car-
rer del Cardinal-Lemoine. Reia mentre recordava el to d’en Sim-
ple quan recitava per telèfon totes les fórmules de persona adul-
ta que coneixia. En Kléber tenia ganes de ser feliç. A la noia de 
l’agència, l’havia enlluernada a primera vista. Li havia promès 
de visitar un pis de dues habitacions a primera hora de la tarda. En 
Kléber se sentia capaç d’entusiasmar la noia i aconseguir el pis.

—Simple! Simple?
Va trobar el seu germà assegut al llit, potinejant el vaquer. 
—Has tingut por? Què et passa?
De sobte, la seva mirada es va dirigir cap al mòbil que tenia 

les entranyes escampades al peu de la paret. 
—No hi ha cap hobenet —va dir en Simple, desmoralitzat. 

 
Havien concertat la cita per a les dues de la tarda. En Kléber no 
va voler deixar en Simple a casa. Els vint-i-dos anys del seu ger-
mà inspirarien més confiança a la noia de l’agència que no pas 
els seus propis disset anys. Ara era qüestió de saber si en Simple 
podria enganyar la noia mentre durés la visita.

—Has de portar-te bé. No parlis, i no corris pertot arreu.
A cada frase del germà, en Simple assentia en silenci. En 

Kléber l’havia renyat durament per la qüestió del mòbil. 
—Pentina’t. Renta’t les mans i... et posaré una corbata.
La cara d’empipat d’en Simple es va il·luminar. Mitja hora més 

tard, s’admirava en el mirall de l’entrada. Duia camisa i corbata, 
una jaqueta clara i pantalons foscos. En Kléber feia una cara no 
tan satisfeta. Fins i tot la roba més ben tallada, adquiria sobre el 
cos d’en Simple un aspecte extravagant, d’espantall.

060-SIMPLE.indd   19 23/11/09   12:03:41



20 marie-aude murail

—Te’n recordes? Ni piu!
En Kléber es va posar un dit sobre els llavis per fixar la con-

signa en la ment del seu germà. Sens dubte, el podia fer passar 
per sordmut, però era arriscat. En Simple era capaç d’explicar a 
la noia de l’agència que era mut.

 
El petit apartament era al capdamunt d’un edifici vell de l’a-
vinguda Général-Leclerc. La Jackie hi esperava els clients. Ha-
via substituït el cigarret per un xiclet feia dos mesos. Però 
acabava de caure en la temptació i estava fumant mentre mas-
tegava el xiclet. Pensava en Kléber. Era simpàtic, el noi. Tenia 
un germà gran. Si s’assemblava al Kléber, devia ser interes-
sant. La Jackie es rosegava les ungles mentre fumava i maste-
gava.

Al peu de l’escala, en Kléber acabava de donar les instruc-
cions al seu germà.

—No diguis res, i no et moguis. No portes pas el revòlvre, oi?
—No.
En Kléber va pujar dos graons.
—Tinc el ganivet —va dir en Simple darrere d’ell.
En Kléber es va girar:
—Què és, aquesta història del ganivet? On el tens, el ganivet?
En Simple va pestanyejar sense respondre.
—Me l’ensenyes?
—No —va respondre en Simple amb una rialla incòmoda.
—M’estàs fent posar nerviós, sents? M’estàs fent posar nerviós! 

Vols que em posi nerviós?
De tant en tant, en Kléber perdia els papers. El pànic va en-

vair els ulls d’en Simple.
—És un ganivet de mentida. 
—Ensenya-me’l.
—Nyamevanyonya.
—Què?

060-SIMPLE.indd   20 23/11/09   12:03:42



 simple 21

En Simple va pujar al mateix graó que Kléber i es va posar de 
puntetes per xiuxiuejar-li:

—És la meva titola.
En Kléber es va quedar uns segons esmaperdut. 
—Ets estúpid.
—Oh, oh, una paraula lletja.
Ara només havien de pujar les sis plantes al galop.

 
La Jackie es va sorprendre en veure entrar els dos germans. Te-
nien una retirada, però el més jove semblava el més gran. Tenia 
uns ulls foscos nodrits d’un foc interior, i l’altre, uns ulls clars 
que semblaven finestres obertes al cel. Era com si hi haguessin 
de passar estornells. En Kléber tenia els cabells curts, feien joc 
amb el seu somriure de seducció sota control. En Simple duia 
els cabells llargs, embullats, de color de palla, i semblava com si 
estigués constantment fora de si. La Jackie li va allargar la mà. 

—Hola —va dir mastegant.
En Simple, oblidant ja les seves promeses, es va posar a 

recitar:
—Hola, com va? Gràcies, a...
—Així, aquesta és l’estança principal? —va exclamar Kléber 

per tapar la veu del seu germà.
La Jackie es va sobresaltar.
—Sí, és la sala d’estar, amb molta llum, com veieu, encarada 

al sud-oest.
En Simple no parava quiet davant d’ella. La noia no podia fer 

altra cosa que mirar-se’l fixament. 
—Porto corbata —va anunciar ell, ja que no estava segur que 

la noia se n’hagués adonat.
Ella va fer una breu rialla torçada que semblava més aviat 

un tic.
—Sens dubte, actualment, per aconseguir un habitatge, val 

més fer bona impressió.
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Com que se sentia incòmoda, la noia va treure un altre cigar-
ret del paquet i va fer sortir una flama de l’encenedor.

—És perillós —va avisar-la en Simple, a qui havien prohibit 
de jugar amb foc.

—Sí, ho deixaré —va respondre la Jackie, molesta.
—Hi ha una altra habitació? —va continuar en Kléber.
—Sí, una d’encarada al nord, és més fosca, però dóna al pati, 

és molt tranquil...
En Kléber i la Jackie van passar a l’altra habitació. En Simple 

no els seguia. Mirava al seu voltant, bocabadat. El seu germà li 
havia dit que viurien aquí. Però no hi havia cadires, ni taula, res! 
En Simple va caminar de puntetes, amb por de despertar algun 
encanteri en aquest indret misteriós. Llavors va veure una porta 
entreoberta. La va empènyer. Era un armari de paret. Buit. En 
Simple va somriure i es va ficar la mà a la butxaca. En va treure 
dos Playmòbils. També s’havia emportat tota una pila d’objectes 
petits. Els va instal·lar als prestatges i va recrear en miniatura tot 
un apartament. Oblidant de seguida on es trobava, va començar 
a jugar a mitja veu, amb el cap dins l’armari. La Jackie va tornar 
al saló, acompanyada d’en Kléber.

—Mireu els armaris? —va preguntar a en Simple—. Això és un 
gran avantatge, en aquest apartament. Té molts armaris integrats. 

Va obrir la porta del tot.
—Vaja, un llogater menut s’hi va deixar les joguines. Discul-

peu-me...
Va estirar la mà per treure els Playmòbils de l’armari.
—Els meus Playmòbils! —va cridar en Simple.
Es va girar cap al seu germà, escandalitzat.
—Em pren els Playmòbils! Jo la mato. Tinc el ganivet!
La Jackie va deixar a anar els homenets. Aterrida, va recular 

cap a l’habitació.
—Simple, prou! —va cridar en Kléber—. No passa res, és 

retardat. Ell...
En Simple s’embutxacava a corre-cuita les joguines.
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—Marxeu! Sortiu d’aquí! —va ordenar la Jackie.
—No passa res, no cal que ens parleu amb aquest to —va 

replicar en Kléber—. A més a més, és massa car pel que és, 
aquest apartament. Vine, Simple. No la volem, aquesta casa.

En Simple va adreçar una mirada triomfal a la noia de l’agència:
—Per començar, ni tan sols hi ha cadires!

 
Al carrer, en Kléber no va fer cap comentari. Al llarg del dia, se 
sentia relliscar cap a un món insensat. Es tornava mecànic. Va 
subjectar el seu germà al caire de la vorera quan anava a llançar-
se davant dels cotxes.

—L’hobenet està vermell —li va dir.
Una vegada a l’altra banda, en Simple va fer toc-toc al vidre 

de l’hobenet que s’havia posat verd. En el fons, al Kléber li feia 
llàstima el pobre xicot. Si no trobava cap solució, l’hauria de fer 
tornar a Malicroix. De tornada, en Kléber va observar una placa 
de ferro rovellada a l’entrada de l’hotel del Vieux Cardinal: «Es 
lloguen habitacions per setmanes». Va pensar que podria llogar 
una habitació fins que no trobés un pis. Tenia pressa per esca-
par-se de la tia àvia.

—Vine —va dir tot agafant en Simple per la màniga.
L’entrada era deserta i feia pudor de pols. Darrere d’un tau-

lell, algunes claus semblava que esperaven el client des de feia 
molt de temps.

—Que hi ha algú? —va cridar en Kléber.
En Simple, neguitós, es va ficar les mans a les butxaques dels 

pantalons.
—Hola —va fer una veu cantelluda darrere d’ells.
Una noia molt maquillada i amb faldilla curta va avançar cap 

als germans Maluri. Al Simple li encantaven les dones que es 
posaven perfum. Li va fer un gran somriure.

—Com va, noi? —li va dir agafant-lo per la corbata.
En Kléber la va mirar, petrificat.
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—Porto corbata —va anunciar en Simple, molt orgullós que 
la senyora ho hagués vist de seguida.

—Vols que et faci res, conillet meu? —li va preguntar la dona 
amb els ulls mig tancats.

En sentir conill, en Simple es va treure a poc a poc alguna 
cosa de la butxaca.

—Tat —va dir amb entonació entremaliada. 
Dues orelles flàccides es van moure en sortir de la butxaca. 
—Què és això? —va demanar la noia, una mica reticent.
—Qui és? —va corregir en Simple—. Porta les lletres in.
En Kléber va pensar «Merda!» i va agafar el seu germà per la 

màniga.
—Vine —li va murmurar.
Però, al mateix moment, en Simple va treure el conill agafat 

per les orelles i el va sacsejar sota el nas de la noia. Ella, tota 
espantada, va xisclar.

—És el senyor Pinpin! —va cridar en Simple, esvalotat. 
Mentre arrossegava el seu germà cap al carrer, en Kléber en-

cara va tenir el plaer de sentir com la noia cridava:
—Esteu sonats, vosaltres dos!

 
En Kléber no tenia pressa per tornar a l’apartament negrós de la 
tia àvia. Va decidir d’ensenyar al Simple l’institut Henri IV, amb 
superbes pedres blanques i daurades.

—Guaita, és la meva escola.
—No és bonica.
Van continuar el passeig fins al jardí de Luxemburg. En Sim-

ple va voler ensenyar els petits velers al senyor Pinpin. Els ger-
mans Maluri es van asseure a la vora d’un estanc i en Simple va 
posar-se el conill sobre els genolls.

—Es fa malbé, el teu Pinpin —va observar en Kléber—. No 
l’has d’entaforar així a la butxaca.

—No és Pinpin. És el senyor Pinpin.
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—D’acord —va murmurar en Kléber somrient.
Va mirar els nens que corrien al voltant de l’estanc per en-

xampar el seu veler. Va fer xip-xap a l’aigua amb la punta dels 
dits. El sol baixava. Li era igual. El què? El que els altres pogues-
sin pensar d’en Simple i del seu conill. Va treure la mà de l’aigua 
i la va posar sobre el genoll d’en Simple.

—Som-hi?
—M’has mullat amb aigua.
Abans de tornar, van passar pel supermercat del barri, per 

comprar galetes Príncipe de xocolata amb llet. A la caixa, en 
Kléber esperava tot llegint els petits anuncis que penjaven els 
clients. De cop i volta, va arrufar les celles. El destí li enviava un 
senyal: «Estudiants busquen dos companys per compartir pis. 
Telefoneu al 06...». En Kléber es va apuntar el número en un 
bitllet de metro fet servir.

 
A casa de la tia àvia, en Simple va reclamar un bany. Va comen-
çar per emportar-se una bossa de Playmobils a la cambra de 
bany.

—No posis el senyor Pinpin dins l’aigua —el va avisar en 
Kléber.

—No.
—Deixa’l al teu llit.
—Sí.
Tan bon punt el seu germà es va haver girat d’esquena, en 

Simple va embolicar el senyor Pinpin amb el pijama i va guillar 
cap al bany.

—M’ofegues! —va grunyir el senyor Pinpin mentre en sortia.
Es va asseure sobre la rentadora i va mirar com s’omplia la 

banyera.
—Hi poses escuma?
En Simple va obrir una ampolla blava i en va abocar ben bé 

una quarta part a l’aigua.
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—Més! Més! —va cridar el senyor Pinpin saltant d’una cama 
sobre l’altra.

—Rucades —li va dir en Simple amb to seriós.
El senyor Pinpin feia com si no hagués sentit res.
—Fem càmping?
En Simple tenia la tela d’una tenda de Playmobil, uns esqui-

adors, una barca i pingüins. Tot plegat formava un càmping dels 
més convincents.

—He perdut un esquí —va dir en Simple.
Havia abocat tot el sac al terra i el buscava.
—Merda —va queixar-se el senyor Pinpin.
—Oh, oh, una paraula lletja.
—Se me’n fot.
Van riure per sota del nas. Llavors tots dos es van submergir 

en l’escuma, van ofegar els esquiadors, van salvar els pingüins i 
van remar entre icebergs. Al cap d’una hora, l’aigua era freda,  
el terra ben moll i el senyor Pinpin pesava molt a causa de  
l’aigua.

—Peso dues tones —va dir.
—Merda —va fer en Simple.
Van haver d’avisar en Kléber del daltabaix.
—Això és un desastre! Has deixat el conill ben xop. Endre-

ça’m tot això.
Al Simple no li va caldre que l’hi diguessin dues vegades. 

Tots els Playmòbils van desaparèixer dins el sac.
—He perdut un esquí.
—Això és greu —va respondre en Kléber.
Va eixugar com va poder el peluix i el va penjar al fil d’esten-

dre per les orelles.
—Al final el mataràs, aquest conill.
En Simple va mirar el senyor Pinpin i va alçar les espatlles. 

Les bestieses es paguen. En Kléber va mirar més atentament el 
peluix. Un dia, acabaria esparracat. En pensar-ho, se li va encon-
gir el cor.
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