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e
m dic Finley McPhee, amb «f», ben bé així. I duia 

una vida tranquil·la. No era el primer de la classe 

ni encara menys un bon jugador de rugbi com 

el meu germà. Tampoc no em solia barallar ni amb els 

meus pares ni amb els amics. De fet, no en tenia gaires, 

d’amics. Sempre que podia preferia estar tot sol, lluny 

dels problemes i les picabaralles. Si us interessa saber-ho, 

no m’importava gaire el món de fora el meu país. Certa-

ment, sabia prou bé que l’autopista estatal, si la recorries 

tota, arribava a Inverness o a Edimburg, dues ciutats de 

veritat, plenes de persones i d’oportunitats, com deien 

les mestres. Tanmateix, no ens explicaven què era una 

oportunitat i què no ho era.

Vaig créixer al poblet d’Applecross, que es troba molt 
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al nord d’Escòcia. Era un bon lloc per créixer. Hi havia 

tot el que podies necessitar i res que et pogués distreure. 

En síntesi, hi havia dos carrers, una plaça amb una font 

diminuta que mai no havia funcionat, el bar del senyor 

Fionnbhurd, una cooperativa que gestionava un petit 

supermercat i aquesta mena de coses. Cap al sud hi havia 

les granges, on tots criaven ovelles, com el meu pare. Cap 

al nord, en canvi, hi havia el molí, on abans es molia el 

gra i que ara, a part de la vella Cumai, era pràcticament 

abandonat. Sobre la muntanya més alta, a la bruguera, 

s’entreveien les ruïnes d’una casa abandonada que, segons 

explicava la mateixa Cumai, s’omplia de fantasmes el dia 

13 de cada mes. A la banda oposada hi havia el mar. Un 

mar fred com el ferro i d’un color permanentment tèrbol. 

Els dies de vent, el cel s’aclaria i els núvols corrien veloços 

com la llana sobre els cardons del teler, però, quan el vent 

s’aturava i la marea es retirava, sobre la platja plena de 

petxines i altres tresors minúsculs s’arremolinaven nú-

vols de mosquits. Tant si us ho creieu com si no, aquells 

mosquits no m’havien picat mai, a mi, i per això en Pedaç 

i jo anàvem a patrullar a la platja a la cerca de tresors, 

objectes estranys o, qui sap, el típic missatge dins d’una 

ampolla. Però jo pensava que, probablement, això eren 

coses que passaven només als llibres. Jo mai no n’havia 
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trobat, de missatges d’aquests, tot i que en Pedaç, una 

vegada, havia trobat una ampolla.

En Pedaç era el meu gos. M’arribava al genoll, tenia 

les orelles llargues i el pèl eriçat. Aquella ampolla l’havia 

portada a l’habitació, entre els objectes estranys de la 

meva col·lecció: coses velles, trossos de ferro, troncs i 

pedres de formes estranyes. Sobre cadascun dels objectes, 

hi enganxava una etiqueta i hi escrivia un nom del tipus: 

«os fòssil d’estegosaure» o bé «Fulles seques de Dou-

cumber». Tanmateix, no estava segur que hagués existit 

mai un estegosaure o un lloc anomenat Doucumber. Les 

etiquetes servien per a en Doug, el meu germà, ja que, 

quan se les mirava, quedava massa espantat per fer-me 

preguntes. El meu germà jugava a rugbi, agradava a les 

noies i era un babau. Llavors tenia setze anys i encara no 

havia acabat la secundària. Era l’única cosa que teníem en 

comú. Perquè, a mi, això d’acabar la secundària tampoc 

no m’anava gaire bé.

Escurçó.

És així com m’anomenava el meu germà.

Crec que perquè, quan era més petit, em divertia pa-

rant-li trampes, estès a l’herba, o potser perquè m’agra-

dava prendre el sol sobre les pedres. No el considerava 
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un bon sobrenom, però no podia fer res per canviar-me’l. 

Els sobrenoms, una vegada te’ls han posat, et queden 

aferrats facis el que facis. I, a més, era cert: m’agrada- 

ven les pedres, especialment aquella de la corba de Bea-

lanch Ba, que, tot i que sembla impronunciable, és un 

nom gaèlic que significa ‘carrer dels Bous’. El carrer de 

la Costa, vaja. Hi havia pedres molt grosses, no com els 

dòlmens que són encara més grossos, però gairebé. T’hi 

podies enfilar i, després, seure-hi amb les cames encre-

uades. I, un cop al damunt, podies volar amb la mirada 

fins a les illes de l’altra banda del mar. El meu pare 

m’havia ensenyat que s’havien de contemplar seguint 

un cert ordre i que sempre s’havia fet així a Applecross. 

Primer, els illots més llunyans, al nord, d’on arribaven els 

núvols. Després, a poc a poc, s’havia de descendir fins a 

Skyle, l’illa més grossa, negra i profunda, amb aquelles 

ombres al voltant de les quals, cada capvespre, les fotges, 

els mascarells o el que fossin, volaven.

El meu pare m’havia promès que, pel meu catorzè 

aniversari, a l’octubre, visitaríem Skyle.

Per tant, quan els Lily van arribar al país, jo encara 

tenia tretze anys. I, llavors, la meva vida tranquil·la i tot 

el que us he explicat fins ara va canviar.
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e
l torrent on anava a pescar no tenia nom. Més ben 

dit, no tenia un nom de veritat, d’aquells que es 

poden escriure sobre els mapes. La vella Cumai 

l’anomenava Calghorn dinn, que en la llengua del Petit 

Poble significa ‘bassa pudent’. I, en certs aspectes, era 

ben bé així. Era ple de pedres i de còdols esmussats, i, 

allà on el corrent havia canviat el seu curs, s’havien for-

mat pous d’aigua estancada, en els quals queia de tot i es 

podria. Però, si el coneixies bé, com jo, el Calghorn era 

un torrent gran i bonic. Només calia passar les primeres 

basses, seguir el camí cap al nord i arribar a l’alzina de la 

calavera (un boc amb un cartell molt amenaçador a sota, 

on hi havia escrit: no aneu més enllà), passar l’alzina 

sense mirar mai el cartell, agafar el camí de l’esquerra i 
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tornar a pujar algunes passes el rierol, fins a una petita 

ribera blanca amb un llac que semblava pintat. S’hi veien 

nedar peixos a ull nu.

Feia força calor en la meva última setmana de llibertat. 

El matí ja havia acabat i també l’escola. En realitat, no era 

exactament així: crec que encara faltaven uns quants dies. 

Però jo havia decidit que l’escola ja havia acabat... per a 

mi. No podia suportar malgastar dies com aquell assegut 

al pupitre repetint les taules de multiplicar o mirant de 

recordar quin dia Napoleó Bonaparte havia perdut la 

batalla de Waterloo. Tenia alguna importància, això? Per 

a mi, no. I encara menys per a les carpes.

Havia amagat la canya de pescar del meu germà al 

forat d’un arbre que havia estat travessat per un llamp, 

juntament amb els esquers i les mosques que havia après a 

fabricar tot sol. Havia estat l’única vegada, que jo recordi, 

que un llibre m’havia servit d’alguna cosa. Com construir 
l’esquer perfecte, es titulava. O alguna cosa semblant, perquè, 

una vegada vaig haver llegit el que m’interessava, el vaig 

tornar a la llibreria dient que ja el tenia. I vaig comprar 

un altre llibre, tot rosa, com a regal d’aniversari per a la 

meva mare.

Les mosques me les fabricava directament al riu, mentre 

esperava que piqués alguna cosa. Tenia les meves eines: 
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un martell i una pedra plana sobre la qual cabdellava el 

filferro per fer-me l’ham, unes tenalles per esmolar-lo, 

alguns trossos de paper d’estany i les plomes que em 

reservava la senyora Bigelov de la polleria. Quan tenia 

temps, com aquell dia, fins i tot les pintava.

Els peixos no picaven. Però aquell no era el meu ob-

jectiu. En tenia prou d’estar-me allà, gaudint del bon 

temps. El pol·len voleiava pel cel, blanc i flonjo. El sol 

escalfava. No feia ni un fil d’aire. Si m’hi hagués quedat 

fins al vespre, hauria vist com les libèl·lules planejaven 

suaument sobre la superfície del petit llac. Però no hau-

ria pas pogut quedar-m’hi fins al vespre. Els meus pares 

es pensaven que era a l’escola i és per això que havia de 

tornar a la granja a l’hora exacta, com si hagués sortit 

amb els altres nois, en sonar el timbre.

Vaig mirar el rellotge i vaig pensar que realment era 

una meravella. Tenia el quadrant de marfil i les busques 

daurades de la punta, semblants a unes llances diminutes. 

Els números tenien relleu, tots excepte el set, al qual li 

havia saltat qui sap quan. Sempre havia pensat que no 

era casualitat: precisament el set, l’hora que odio, aquella 

en què m’he de llevar cada matí.

Era un quart d’una del migdia. Tot just el moment 

de sortir del bosc, passar el molí sense que la Cumai em 
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veiés i aparèixer al poble alguns segons abans que sonés 

el timbre.

—En marxa, Pedaç! —vaig exclamar. El meu gosset 

va mirar-me per sota les orelles, com si provés d’alçar les 

celles—. Toca moure’s!

Vaig recuperar la canya de pescar i vaig entortolligar 

el fil al seu voltant, deixant ben subjectat l’ham a l’em-

punyadura d’esponja perquè la llinya no s’enredés. Vaig 

tornar-ho a posar tot amb cura dins l’arbre. Després, 

vaig carregar-me a l’esquena la motxilla amb els llibres 

de l’escola i vaig tornar sobre els meus passos. 

Vaig trigar un quart d’hora a veure les teulades negres 

de les cases d’Applecross. Vaig anar a parar al poble, da-

vant la botiga de records del senyor Everett, vaig travessar 

la plaça i vaig vorejar el muret de pedres seques pescades 

del mar, tot passant per darrere l’escola. Va sortir bé. Quan 

vaig sentir el so del timbre, tot just havia arribat a l’altra 

banda d’aquell edifici tan lleig de parets escrostonades i 

reixes a les finestres. Pensava que l’única diferència entre 

una escola i la presó era que, de la segona, si et va bé, 

pots sortir-ne en menys de cinc anys.

Després, xiulant, ignorant tot el que havia de succeir-me, 

vaig seguir el camí de la granja.

—Bon dia, senyora McCameron! —vaig saludar tot 
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passant sota el cartell de la botiga de roba. Recordo que 

la Meb va somriure’m. I recordo també que va ser l’últim 

somriure del dia.

En menys de deu minuts vaig arribar al tancat de 

casa. Les ovelles del pare pasturaven pels prats ondulats 

de la nostra propietat com volves de llana. Vaig alçar el 

ganxo que barrava la tanca i en Pedaç va posar-se entre 

les meves cames, bordant feroçment en direcció a la 

casa. No hi havia manera d’aturar-lo, quan es posava a 

córrer d’aquella manera. Vaig tornar a passar el ganxo, 

amb certa recança, però no amb la suficient com per 

fer-me enrere i marxar. No reconeixia el cotxe aparcat 

al bell mig de l’eixida: era un d’aquells automòbils 

compactes, de ciutat; era realment impossible enten-

dre com hi havia arribat a través dels boscos escocesos 

dels Highlands.

Vaig empènyer la mosquitera de la casa i en aquell 

moment vaig sentir en l’aire un perfum que va posar-me 

els pèls del clatell de punta.

—Oh, oh —vaig aconseguir balbucejar abans de com-

prendre que llavors ja era massa tard.

L’automòbil aparcat a l’eixida de casa meva era de 

la Vídua Rozenkratz, la directora itinerant de les petites 
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escoles de la contrada. Me l’havia trobada tan sols un 

parell de vegades, durant els meus anys d’estudiant poc 

modèlic a Applecross, i ja n’havia tingut prou. William 

Schuster, el fill del barber, deia que sempre havia estat 

vídua, tot just acabada de néixer.

Estava asseguda a la sala d’estar, a l’extrem de la butaca, 

davant el meu pare i la meva mare. El pare encara duia el 

peto de treballar i tenia la mirada severa d’algú que, més 

que estar enrabiat, té, de sobte, una desil·lusió coent. La 

mare, en canvi, semblava incandescent.

—Hola, Finley —va saludar-me—. Vine a dins. I deixa 

en Pedaç a fora, si us plau.

Vaig haver de fer fora el gos amb un copet de peu. Ell 

va arraulir-se al costat de la mosquitera, des d’on va seguir 

grunyint fluixet en direcció a la Vídua.

—Hola, Finley —em va saludar també la directora—. 

M’imagino que saps per què sóc aquí.

—En realitat, no —vaig mentir, fent una passa enda-

vant, cosa que em va semblar molt atrevida.

—Com ha anat avui l’escola? —va demanar-me la 

meva mare.

Vaig observar el pare i vaig veure que estrenyia les 

mans una dins l’altra, com per aturar alguna cosa que 

volia sortir a fora. Mirava cap a baix i duia les botes 
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encara brutes de fang. I això era el pitjor de tot. Si la 

mare l’havia deixat entrar a la sala d’estar amb les botes, 

llavors, volia dir que...

—Què, doncs? —va insistir la meva mare.

Vaig balbucejar alguna cosa. No vaig trigar gaire a 

comprendre que, si la directora era allà, a casa meva, 

amb els meus pares, era perquè m’estaven esperant. I, si 

m’estaven esperant, era perquè havien descobert la meva 

jugada del riu.

Per tant, havia de dir la veritat.

—No hi he anat —vaig xiuxiuejar.

—I per què no hi has anat? —em va preguntar, curiosa 

la mare.

Vaig assenyalar cap a fora de la finestra, el sol, els 

núvols que escampaven, el cel blau que baixava fins 

a les illes de l’altra banda de la badia, i vaig esbossar 

un somriure. 

—Perquè fa un dia esplèndid.

Un quadernet va cruixir entre els dits ossuts de la 

Vídua, que va revisar les seves anotacions. 

—La qüestió és, Finley estimat... 

«Estimat»? Aquella simple paraula era ja l’avantsala 

d’una condemna.

—...Que, pel que sembla, d’un temps ençà han sigut 
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molts els dies esplèndids. Amb aquest d’avui, les teves, 

diguem-ne, absències, arriben a setanta-una.

—Certament feia molts anys que no es veia una pri-

mavera com aquesta, senyora...

—Prou! —va dir el meu pare. Va ser la primera paraula 

que va pronunciar i n’hi va haver prou per esborrar tot 

allò que m’hauria agradat dir.

El meu pare va continuar ignorant-me i va cercar 

l’atenció de la Vídua.

—Hi ha cap possibilitat? —va demanar-li.

—Em temo que no, senyor McPhee —va respondre 

ella—. Les absències del seu fill són massa, i no és que, 

abans d’aquesta primavera extraordinària, les notes d’en 

Finley hagin estat excepcionals.

—Però... —vaig provar de protestar—. El set de ma-

temàtiques de principi de curs on el posa?

De nou, ella va revisar el seu quadernet. 

—Diguem que en Finley anava tirant entre el suficient 

i l’insuficient. Si més no, mentre anava a l’escola.

—Nosaltres realment ni ens ho imaginàvem, senyora... 

—va murmurar la meva mare, que havia aconseguit, no 

sé com, transformar la seva ràbia en un avergonyiment 

que provocava compassió—. Sempre hem posat tota la 

confiança en en Finley...
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—Jo... —vaig provar de dir, però era com si en realitat 

no fos en aquella habitació. Com si fos una estàtua, o un 

esclau escoltant el seu propi destí.

—No s’ha de preocupar per això, senyora McPhee... 

—va tornar a parlar la Vídua—. Els ha succeït a molts 

altres nois, això de repetir curs. I no ha estat una tragèdia. 

A vegades, fins i tot, pot ser una cosa bona.

—Una cosa bona, és clar... —va murmurar el meu 

pare, però era com si estigués esmolant els ganivets sobre 

una mola.

—És l’ocasió perfecta per fer un examen de conscièn-

cia i, potser, repensar les actituds d’un mateix. Seria una 

llàstima que en Finley no s’ocupés més seriosament de 

la seva educació, perquè em diuen que és un noi molt 

intel·ligent...

—Molt intel·ligent... —va fer d’eco el meu pare.

—Potser tan sols necessita alguna motivació més...

Una motivació?

Jo sempre havia cregut que el destí era molt covard. 

Me l’afigurava com un senyor busca-raons que enviava, a 

voluntat, les coincidències per fer-te creure que tot succeïa 

per casualitat, quan, en canvi, ell ja ho tenia tot decidit. 

I, efectivament, en aquell precís moment, en Pedaç va 

bordar com feia sempre quan algú li trepitjava la cua.
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—Renoi, gos, surt d’aquí! —va protestar el meu germà 

Doug, obrint la mosquitera per entrar a casa. Va mirar-nos 

de fit a fit a tots quatre, amb aquella seva mirada de peix 

bullit, de campió de rugbi, i clarament no va entendre 

què estava succeint —. Ei! —va exclamar, tronant—. Que 

s’ha mort algú?

Volia fondre’m. Volia fondre’m cada vegada que en 

Doug entrava en una habitació i feia una pregunta, perquè 

es feia evident que era el meu germà.

—Més o menys: suspenen el teu germà —va explicar-li 

la mare.

En Doug em va mirar de manera estranya. Com si, 

per primera vegada en molts anys, finalment poguéssim 

tenir alguna cosa en comú.

—De veritat? —i em va despentinar els cabells—. Valent!

—Això ho veurem després... —va murmurar el pare, 

posant-se dret amb gran esforç—. Gràcies per haver vingut 

en persona, senyora Rozenkratz.

Van estrènyer-se les mans.

—M’imagino que serà del tot inútil que en Finley 

vingui a l’escola aquests últims dies, oi?

La Vídua va brandar el cap: 

—Crec que sí, senyor McPhee.

El meu pare va assentir lentament.
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—Saluda la senyora Rozenkratz —em va ordenar la 

mare. I la meva mà va obeir com la d’un robot.

—Llavors, ens veiem el curs vinent, Finley —va som-

riure ella.

Potser estava dolguda de veritat. O potser ja sabia què 

succeiria al cap de pocs dies. Prefereixo imaginar que no 

i que, si no m’hagués suspès, igualment hauria conegut 

els Lily. Però no en puc estar segur.

Vam deixar marxar la Vídua Rozenkratz enmig d’un 

silenci incòmode. Després, quan es va sentir el motor del 

seu cotxe de ciutat, el pare finalment em va mirar, la mare 

es va tancar a la cuina i en Doug va preguntar: 

—Què hi ha per dinar?


