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otseixirunmoment,Joan?
El coneixia des de feia bastant temps, tot i

que havia perdut el fil sobre les seues activitats
professionals.L’últimavegadaquehavíemcoincidit

m’havia comentat que treballava en un taller de repa-
racions i feia un mes aproximadament l’havia vist amb
l’uniformedeProteccióCivil.Pocacosamés.

–T’abelleixalgunacosa?–livaigpreguntar.
–No,no.Tincunpocdepressa.
Vam eixir del bar abans que em serviren el café que

haviademanat.ToniRoucoemvaagafardelbraçidirigí
elsmeuspassosendireccióaltallermecànicquehihavia
alacantonada.

A la porta del taller hi havia un Ford Fiesta blanc.
Obrílesportesim’indicàquesegueraalseientdelcopi-
lot.

–Tu diràs… –vaig comentar bastant estranyat per la
situació.

ToniRoucovaanardirectealgra.
–Necessite diners, Joan, i tinc algunes coses que et

podeninteressar.

–Quinescoses?
Vaagafarunabossadeplàsticqueteniadavallelseient.

Vaficarlamàdinsivatraureunaestatuetaqueemvare-
cordar, de seguida, els abundants exvots ibers que havia
vistrepresentatsa lespàginesdelsmanuals ialmuseude
Prehistòria.Tot seguit, tornàaficar lamàdins labossa i
emvamostrarunaclaudeferrod’unpamdellarga.

–És la clauoriginalde laporta centrald’unacatedral
moltconeguda–emvaexplicarenunxiu-xiu.

I,peracabar,va traurecinc fotosquereproduïendis-
tintesescenesdelprocésd’exhumaciódelesdespullesdel
beatdelpoble.

–Sónúniques–emvaexplicar–.Anavenambeldossier
delprocés.

Vaig mirar les fotos. En una d’aquestes apareixia el
meu aviVicent, mestre d’obres de l’ajuntament durant
l’èpocadel’exhumació.

–Necessitediners,Joan–emvatornaradir.
Vaigestartemptatdepreguntar-liquantsenvoliaper

lesfotos.Alcapialafi,noteniacaprecordgràficdelmeu
aviielreportatgeemsemblavainteressant.

–No,mira,Toni,nom’interessa.
–Lafiguretatampoc?Ésautèntica.
–No,Toni.Ho lamente; però si necessites unpocde

pasta...–vaigrecordarqueportavavinteurosalabutxaca.
Tonivatornaraficar-hototdinsdelabossadeplàstic

mentrejotractavadetraureelsdiners.
–Noenportemés–livaigdiralhoraqueli’lsdonava.
Desprésdeguardar-seelsdinersdemaneraprecipitada,

ToniRoucovaobrirlaguanteradelcotxeivatraureuns
folisdoblegatsperlameitat.
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–Tin–emvadir–.Crecquetuentendràselquehiha
escrit.

VaigeixirdelFordFiestaambelsfolisalamà.Totse-
guitvaigsentirqueToniRoucoengegavaelcotxe.Mentre
entrava de bell nou al bar, el vaig observar de cua d’ull
mentre desapareixia carrer avall.Va ser l’última vegada
queelvaigveure. 2

ihavia tres folis ibenpocacosaescrita.Alpri-
mer, escrit a llapis amb lletra gran i clara, tan
sols venia una pàgina web: www.um.es/nova/
am_aug_val.htm

Enel segon, escrit amb tintade color roig,deia:A 
l’oest de Cotes. Campament de Sertori? Comproveu dades. 
Dos i mig mile passuum a l’est des de la desviació, la Porta 
Praetoria, a l’oest del campament.

Eltercertext,escrittambéambtintaroja,resultava
bastantmésestrany i,alhora, intrigant:Plata transpor-
tada des del Xúquer? J. R. B. assegura que van ser quin-
tars en lingots. Ja s’han localitzat denaris. En té B. S.Hi
haviadibuixadaunalíniasobrelaqualapareixiaelnom
d’uncamí,Clapers,unrectangleambunacreuenaspa
iunaaltralíniaquerepresentavaunaltrecamí,Algep-
sers.

Vaig guardar els folis dins la bossa de cuir negra que
m’haviaregalatelmeugermàpelsReisi,desprésdepagar
el café, emvaigdirigir a casa. Si hededir la veritat, no
vaigtornarsobreaquellsfolisfinsaunasetmanadesprés,
quanelparedeToniRoucoemvatelefonar.
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–Senyor Joan Soldeu? Sóc Jeroni Rouco, el pare del
Toni. Perdone per la telefonada i per llevar-li un poc de
temps...Hetrobatelseunúmeroalaguiadetelèfonsi...

–Nopassares.Diga’m.
Unapausallargaiunarespiracióagitada.
–Necessiteparlarambvosté.Éspelmeufill,sap?
–Hapassatalgunacosa?
Unaaltrapausamésllargaencara.
–Noho sé, la veritat.Noha tornat a casa des dedi-

mecres passat i... Ja sé que és major d’edat, és clar, amb
vint-i-sisanys...,peròemtépreocupat,sap?Enfi,sinoté
inconvenient...

Vaquedardeveniracasaenmenysd’unquartd’hora.
ElsenyorJeroniRoucoarrossegavalaseuacorpulència

ambbastantdesimbolturatenintencomptequepodiate-
nirsetantaanysllargs.Elvaigferpassaralsalóivamseure
alsofà.

–Sil’hemolestat–vacomençardient–,ésperquèToni
emcomentàqueanavaaparlarambvostédimecrespassat
almatí.

–Sí,sí,parlàremunaestona.
El senyor JeroniRoucoesvaescurar lagolaabansde

preguntar,quasiacaud’orella,sim’haviademanatdiners.
Jolivaigdeixarcaureunadelesmentidescatalogadescom
apiadoses.

–No,exactament.Tansolsemvaoferirunescosetes i
jolivaigdirquenom’interessaven.

ElsenyorJeronis’hopensàmoltabansdetornarapre-
guntar:

–Què...livaoferir?
–Unesantiguitatsiunesfotos.

Vaarrufar lescellescomsinohagueraentéselque li
haviadit.Peraixòvaigtractarderepetir-li-hod’unaaltra
manera.

–Cosesantigues.Unafiguretademetallmenudaiuna
clau vella. Ah! I unes fotografies, però aquestes no eren
massaantigues,no.

El senyor Jeroni Rouco semblava traure’s les paraules
delmigdelfetge.

–Inolivaoferircap...,enfi,capproductepenalitzat...,
vulldir,algunacosail·legal.Enfi,delesprohibides,deles
que...?

Vaigtractard’endevinar.
–Drogues,voldir?
–Sí.
–No,no.Jalihodic,emvaoferirunesantiguitatsires

més.
ElsenyorJeroniRoucoesvaincorporardelsofàimirà

i remirà cadascun dels racons del saló abans de tornar a
preguntar-mesiTonihaviatractatdevendre’malguntipus
d’estupefaent.

–Liheditqueno.Deveritat.Tansols,elquelihediti
desprésmarxàambelFordFiesta.

–QuinFordFiesta?ElmeufillnotécapFordFiesta.
No vaig saber donar-li cap explicació, perquè no la

sabia. Un instant després, el senyor Jeroni Rouco es va
acomiadar. I jo,unavegadatancada laporta,vaiganara
buscarlameuabossadecuirnegre.


