EL FINAL
Jo era un xic de 17 anys, que anava a l’escola com solia fer tothom,
sortia de festa, quedava amb els amics, per a buscar la meua felicitat. Aquesta
felicitat que feia que les preocupacions del meu cos sortiren despullant-me
peça a peça de problemes i mals, però prompte aquesta felicitat començà a ser
maligna, fent-me ser qui no era, no expressant el que sentia, i a poc a poc,
anava consumint-me i apagant-me. Com una vela consumeix l’oxigen fins a fer
extingir la flama, i per a gota que vessà el got , em van donar la pitjor notícia
que podia esperar. El dia 28 d’abril van ser declarats morts mon pare i ma
mare.
Tot començà el 20 d’abril, quan els meus pares van decidir sortir sols i
fer una escapada imprevista, per celebrar la bona repercussió que havia tingut
l’empresa familiar. Tot semblava correcte, però en l’última cridà que vam tenir
dies després de marxar, un fortíssim soroll a causa d’una explosió va travessar
els telèfons fins a arribar als meus oïts i va sembrar la por i la desesperació per
saber el succeït.
Dies després, els policies continuaven, amb una ordre, registrant centímetre a
centímetre tot el perímetre proper d’on s’allotjaven. Però res es va saber d’ells
fins aquella notícia, que tantes portades va omplir, encara que els cossos no
hagueren trobat.
Per a la meua bessona Martina i per a mi, era impossible paralitzar
aquelles llàgrimes fredes que recorrien les nostres galtes a la recerca d’ajuda i
suport, per a aquella flama d’esperança, que encara bategava en els nostres
cors, volent obtenir la veritat.
De totes maneres, el dia 28, quedà per sempre com aquell regust agre que
arrossegaríem fins al final.
Però després d’aquell moment les coses canviaren. Desesperats per
trobar un camí de llum, havíem de seguir avançant, encara que sempre
mirarem de reüll al passat.
Ara la meua germana i jo, érem com unes cries de cérvol enfront d’un lleó
sense cap tipus de protecció, és a dir, uns xiquets sense pares que no sabien
on ni a qui acudir. Molt prompte la solució ens arribaria.
Sense una altra opció, vam ser adoptats pel nostre oncle patern, del
que res nostre havia volgut saber en anys, però poques opcions tenia per a
negar-se. Pocs dies després, vam ser internats a Canterlot, una de les
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acadèmies i internats més importants de la història, fundada i dirigida
des de temps immemorials per la nostra sang, que tant havia lluitat construintla, rajola a rajola, amb el millor esforç.
Amb el nostre oncle com a director, qui sabia de quants privilegis gaudiríem allí,
ah sí! Jo, no gaudirem ni de respirar. Érem uns xiquets endinsant-nos en un
mar profund de l’oceà on tot era nou i una nova etapa anava a començar.
Ficats a la nostra forma de vida habitual, era una aventura que mai pensaríem
viure, com segona oportunitat que se’ns donava, desterrant al malèvol insomni
per fi, i facilitant-nos el camí per a veure el futur, que tan ansiosament ens
esperava amb els braços oberts cap al canvi de les nostres vides.
A Canterlot, l’acció de relacionar-se amb la gent per a mi no em
resultava complicada, essent així Eric, la meua primera amistat al centre, i
encara que les nostres mentalitats foren completament diferents, vam poder
formar un bon equip. Al cap i a la fi, era com el germà menut que sempre havia
volgut.
En canvi, Martina, a pesar d’ésser introvertida, no va necessitar cap ajuda per a
convertir-se en una de les xiques més populars i influenciadores de l’acadèmia.
Els dies anaven passant ràpidament, i els costums i les formes
d’organització del centre, es van anar acomodant al meu cervell.
Les classes eren com una història molt llarga a la que mai se li donava fi. Sort
tenia, que la meua integració amb aquestes classes, va ser bona potenciant els
meus talents ocults, i passant de nivells com si es tractés de fulles d’un llibre.
En l’acabar les classes, el passeig que havíem de donar per a tornar a les
cambres era etern, però les conversacions que tenia amb Eric li donaven un
diferent estil que les feia curtes. I fins i tot, per a canviar d’aires ens botàvem
les normes i féiem sortides per interior i exterior del centre, per a conéixer més
les nostres vides i filosofar.
A la fi, es van convertir en sortides contínues. Però un dia en tornar de
la sortida, la sirena d’incendis va sonar fent desallotjar a tots els estudiants del
centre durant una llarga estona. I sense saber res del meu oncle em vaig dirigir
al seu despatx.
Toc...Toc...Toc... Tot era trucar i no tenia cap resposta d’ell, la meua
preocupació augmentava. Encara que no ens relacionarem molt perquè va
tindre molts problemes sobre cels i enveja amb mon pare, el necessitava viu.
Com que no estava, vaig decidir rendir-me, ja que per a entrar feia falta un codi
que sols ell podia saber, i la sirena em produïa mal de cap.
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A l’endemà, amb la calma apaivagant aquella tensió del dia anterior,
sense cap resposta d’ell, em vaig tornar a dirigir al despatx, mentre, entre la
multitud, buscava la seua cara. Però tampoc hi era per cap lloc, així que
frustrat li demanés a Eric que em lliurés dels seus dots informàtics.
Amb admiració per les poques neurones que em va demostrar el meu oncle
que tenia, tenint “1234” com a codi, vam accedir al despatx de l’oncle en una
curta estona.
Una vegada la nostra missió d’endinsar-nos en la inimaginable oficina
va ser completada, registrarem totes les superfícies, encara que res hi era per
allí. Aquella habitació amb aparença de ser de metall per les caixoneres
metàl·liques no pareixia obtenir secrets. Decebuts per no trobar res, pegarem
una volta de 180º per a sortir amb cautela quan de sobte el sistema d’accés del
despatx sonà.
Amb els cors accelerats per a buscar una via d’escapament, decidirem recòrrer
a l’amagatall més clàssic, l’amagada sota la taula. En trobar-nos ja un poc més
segurs, el meu oncle va entrar pegant crits mentre deia el següent deixant una
esfera a la vitrina.
-

Quan vol vostè l’entrega Sr. Roig? (deia atemorit l’home)
L’execució ha de ser immediata així que JA! (li contesta el meu oncle
quasi tallant a l’home)
Demà ho rebrà amb la quantitat desitjada.
Més et val, si no vol acabar com eixe incompetent! (crida el meu oncle
mentre penjava i deixava la sala)

L’aire quasi no m’aplegava als pulmons i no era conscient de com em
tremolava el cos quan el meu oncle va deixar la sala, i sense control, el meu
cap començà a recopilar la informació mentre Eric, tractava de tranquil·litzarme.
Ja assossegat vaig enviar una ordre al cervell de posar-me dret, però en
realitzar l’acció les fustes del sostre van cruixir. Es tractava d’una trapa que
portava a un desconegut soterrani, que no vam dubtar d’intentar obrir, sent
impossible sense la clau.
Amb un obstacle per davant tornarem a regirar tot el despatx de dalt a baix
diverses vegades com si es tractés d’una cerca del tresor, però la sorpresa em
va arribar quan dins d’una esfera que el meu oncle acabava de deixar, la clau
vaig trobar. Soles, aquesta s’obriria si es desxifrava l’algoritme gravat en ella.
Així, fusionant les nostres intel·ligències Eric i jo vam tirar d’eixes classes a
última hora amb Raúl, el nostre professor d’informàtica, i desxifrarem així
l’algoritme en escassos minuts.
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Amb la por cridant-me des de l’obscuritat de l’habitació, ja oberta, la
meua valentia em va fer tindre una mala jugada, fent-me caure damunt d’una
caixa mentre descendia per les escales, fent que el contingut es dispersés
Sense perdre ni un minut vaig eliminar les proves que demostraven la meua
estança al soterrani, ajudant-me amb els pocs raigs de llum que arribaven de
dalt. Després d’aquell moment, adolorit vaig caminar buscant la clau de la llum.
Una vegada aquesta era oberta, la meua investigació havia acabat, fent-me
saber finalment tota la veritat.
“L’enveja és un sentiment que fa desitjar a una persona tindre
alguna cosa que té una altra i era aquest sentiment el que recorria per les
venes d’aquest Home que des de l’adolescència havia estat esperant el
moment clau.
El dia 20 ell va provocar una inesperada explosió creant la
desaparició dels meus pares, i anunciant la mort sense els cadàvers,
8 dies després, per a matar-los posteriorment.
Aquesta era una jugada perfecta d’una persona que va saber
com moure les fitxes dels escacs amb cautela i tècniques precises.
Però que de poc li va servir perquè sempre es deixava una taca
per netejar.
Des del primer moment tots dubtàvem d’ell perquè ni una cosa
bona havia fet mai.
L’adopció era un pas per a estar més propers a ell i descobrir la
veritat.
Martina i jo en aquell moment jugàvem amb moviments
agegantats.
La trampa de la sirena d’incendis provocada per mi va ser el
moviment que permetria a Martina entrés al recinte amb l’FBI per a obtenir
l’última pista, que ens portaria a l’escac i mat.
Per sort els meus pares seguien vius en aquell soterrani ,però
anestesiats, perquè a l’altre jugador, sols li quedava l’últim moviment que
mai portaria a terme.
Volgut oncle, Jaume Roig, en tres minuts tindries tropes de policia
bordejant el recinte, tots sabíem la veritat, el que tu no sabies era que
aquest era el teu final...”
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