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Observant els nanos des del balcó del despatx d’en Fabio, el monitor en cap de la 
Fundació, em preguntava com ens sentiríem si nosaltres fóssim com ells. Si la nostra 
infantesa hagués transcorregut pels carrers d’una ciutat perillosa, sense rebre la 
protecció ni l’ajut de ningú. 

–És difícil posar-se al seu lloc –vaig dir a en Fabio–. Nosaltres no hem viscut 
mai les tragèdies que ells han suportat. 

–T’equivoques –va respondre en Fabio, acostant-se a la finestra–. Jo vaig ser 
un d’ells. A mi també em van rescatar dels carrers i vaig passar uns anys en 
una institució com aquesta on som ara. 

   Em vaig quedar parat. En Fabio assentia en silenci mentre jo me’l mirava. 

–Vagava pels carrers tot sol, sense llar ni família, dels onze als setze anys. Em 
van detenir, o millor dit, vaig procurar que em detinguessin quan vaig veure 
que la meva vida estava condemnada al no-res. Arriba un moment que el 
dolor, la desesperació i la impotència et ceguen. Un dia descobreixes que s’ha 
esgotat la paciència i ets com un vellet que ha arribat al final... I només tens 
setze anys –rememorava en Fabio–. Aquest dia acostuma a arribar, i no saps 
quantes vegades  he celebrat que arribés. 

 –Consumies drogues? Vivies robant com feien aquests nanos abans d’arribar 
aquí? 

–Sí, exactament com ells. Durant cinc anys vaig veure i viure experiències que 
molta gent no veurà ni viurà en tota la seva vida: episodis de dolor, hores que 
es feien eternes, vaig patir abusos de tota mena... Dies que semblen que són 
la fi del món..., però l’endemà et lleves i tot continua igual, com en un bucle 
sense fi. 

 
 



A en Fabio el van detenir després d’una batussa. La policia el va recollir del carrer, ferit 
i mort de gana. Va estar-se en un hospital de l’estat, i d’allí el van derivar a un centre 
de menors, després a una família d’acollida, i finalment a un altre centre, on va sentir-
se bé i on hi havia gent que se l’estimava. I es va proposar l’objectiu de fer quelcom 
perquè cap més nen es veiés mai en la situació que a ell li havia tocat viure. 

–Però això és del tot impossible –em va confessar–. Ja ho veus: han passat uns 
quants anys i continuen arribant nens en les mateixes condicions de 
desemparament i misèria. Jo tinc una missió: si no puc impedir el 
desarrelament i el patiment, si més no puc ajudar a mitigar-los. Puc provar de 
corregir i redreçar el camí. Vaig acabar el meu procés de rehabilitació gràcies a 
una família que em va acollir i em va proporcionar l’accés als estudis. Em vaig 
formar per ser el que sóc ara, per poder realitzar la tasca que faig aquí, a la 
Fundació. 

Per això et dic que sé prou bé què passa pels caps d’aquests nanos, Santi, 
perquè totes les seves pors, tota la seva rancúnia, tots els fracassos i les 
desil·lusions van passar també pel meu cap, quan jo tenia la seva edat. Sovint 
em ve a la memòria un episodi que vaig viure aquí, a la Fundació. Te 
l’explicaré perquè entenguis què vull dir. 

Els dos nens es van quedar drets davant de les lliteres, sense atrevir-se a deixar 
damunt dels llits les bosses de plàstic que duien amb les seves miserables pertinences. 

–Deixeu-ho tot damunt del llit –els va ordenar en Fabio–. Ara baixarem, us 
ensenyaré les instal·lacions i us presentaré els vostres companys. 

Un dels nanos li esquivava la mirada. Cada cop que en Fabio es dirigia a ell, el nano 
abaixava els ulls o els desviava cap a la paret. 

–Com et dius, tu? –li va preguntar en Fabio. 

–Mauricio. 

–Molt bé, Mauricio. M’agradaria que anessis perdent la por. Aquí et tractarem 
bé. T’exigirem que compleixis totes les normes de convivència, és clar, però 
tingues per segur que aquí ningú no et farà mal. Ho dic perquè fas cara 
d’espantat. 

 
 



El nen va semblar que no l’entenia, però tot i així no el va mirar tampoc aquesta 
vegada. 

En Fabio es va veure a ell mateix a l’edat del nano, aterrit davant la presència de 
desconeguts que se li dirigien. Un terror que el bloquejava, que li impedia pensar amb 
claredat i el deixava atuït. Tant que quedava a mercè dels desaprensius que se 
n’aprofitaven i abusaven de la seva innocència. Aquest pensament en forma de record 
el van impulsar a guanyar-se la confiança del nano per no veure’l patir. 

–Tu i jo xerrarem una estona, si et sembla –li va dir, i a continuació va ordenar 
a un dels monitors que acompanyés l’altre nano a baix i el presentés als seus 
companys. 

Quan van marxar i es van quedar sols a l’habitació, el petit Mauricio es va posar a 
tremolar com una fulla. Respirava nerviós, tot observant com en Fabio tancava la porta 
i seia damunt d’un dels matalassos. 

–Au, vine, acosta’t, Mauricio. 

El nano no va obeir. Amb els braços rígids enganxats al cos, els ulls embogits i la boca 
oberta, dins la qual li petaven les dents, en Mauricio va començar a suar. En Fabio, 
alarmat, es va posar dempeus i se li va acostar: semblava ben bé que el nen estigués a 
punt de desmaiar-se. 

–Què et passa? No tinguis por, nano. Aquí no has de patir per res. Ningú no et 
farà mal. 

–No se m’acosti! –va xisclar en Mauricio, de sobte–. No se m’acosti! 

   En Fabio es va aturar i va fer un gest amb les mans per tranquil·litzar-lo. 

–D’acord, està bé, no m’acostaré més, Mauricio.  

De tant en tant passaven aquestes coses, va pensar en Fabio. Sovint els nens arriben 
impregnats encara de tot el terror i tot el dolor dels carrers, amb la sensació 
enganxosa del perill, la soledat i la impotència. Sovint, és cert, havien de passar uns 
dies abans que el nouvingut s’acostumés a la Fundació, als companys i a la nova vida. 

–Som aquí per ajudar-te, Mauricio –li deia en Fabio, abaixant molt la veu, com 
si volgués acaronar-lo amb les paraules–. Aquí no hi ha perill. Et semblem 

 
 



estranys perquè tot just ens acabes de conèixer, però et puc assegurar que 
aquí... 

–Obri la porta! –el va interrompre el nano amb un altre xiscle–. Obri aquesta 
maleïda porta! 

En Fabio va fer que sí amb el cap i va obeir l’ordre. Va obrir la porta i s’hi va quedar 
quiet al costat, sense moure’s. Des de sota li arribaven els riures dels altres nanos, que 
estaven organitzant l’esmorzar. 

En Mauricio va semblar que es relaxava una mica, com si l’aire que entrava i la remor 
de la gent el calmessin. Tenia el front xop de suor. 

–Asseu-te al llit, Mauricio –li va suggerir en Fabio–. T’has quedat blanc com la 
cera. 

Passats uns segons, en Mauricio li va fer cas. Fent tentines, es va acostar a la llitera i hi 
va seure. Sospirava profundament, les mans entrellaçades sobre la falda. 

–Vols que et deixi sol una estona? 

   El nano va fer que sí. 

–No tanqui la porta –va suplicar. 

Quan en Fabio estava a punt de traspassar el llindar i sortir a la galeria del pis superior, 
en Mauricio va obrir els llavis per deixar anar una paraula. Una sola paraula que va 
remoure la consciència d’en Fabio igual que si deu homes forçuts l’haguessin apallissat 
de valent. 

–Jíbaro –va dir en Mauricio. 

Feia anys que en Fabio no escoltava aquella paraula. Anys en què, si més no, no l’havia 
relacionada amb la seva vida ni amb la seva persona. Jíbaro. Vocalitzar Jíbaro era com 
contemplar una fotografia del passat, una instantània carregada de tot el dolor i tota 
l’absurditat d’un temps fosc, d’un passat mort, d’un món desaparegut. Jíbaro era la 
imatge d’un dinosaure extingit, d’un ser merescudament exterminat. 

–Vostè és en Jíbaro, veritat? –va preguntar el nen. 

 
 



En Fabio es va girar i se’l va quedar mirant. Per primera vegada, el nen també li havia 
clavat els ulls i no els desviava. El nen Mauricio l’escrutava amb tot l’odi del qual era 
capaç. «Tot el seu patrimoni són aquest odi i aquesta rancúnia», va pensar en Fabio, 
malgrat el seu desconcert. 

–Ja no sóc aquest que dius –va dir, des de la porta–. En Jíbaro va desaparèixer. 
M’has de creure. No sóc la mateixa persona. 

–Sí que l’ets. T’he reconegut de seguida –va dir el nen. 

–Puc quedar-me a parlar amb tu? Deixaré la porta oberta. 

En Mauricio es va encongir d’espatlles. En Fabio, capbaix, es va acostar al llit contigu al 
que ocupava el nano, i hi va seure. 

–Ets en Jíbaro. T’he reconegut de seguida –va insistir el nano. 

–Quan el vas conèixer, en Jíbaro? 

–En Jíbaro i els seus amics es van presentar un dia a casa meva. Jo era molt 
petit aleshores. Es van endur el meu germà. Van destrossar tota la casa. Van 
fer mal a la meva germana, davant de la mare, que es va tornar bogeta, la 
pobra. Tu tenies un tatuatge al pit: un drac. El vaig veure quan et vas treure la 
camisa. Encara l’hi dus, el tatuatge? 

 

En Fabio li va dir que sí. Que el tatuatge no se’l podia treure. Que ell ja no era en 
Jíbaro, ni feia les coses terribles que havia fet en Jíbaro, però que el tatuatge encara el 
duia damunt del pit. El drac tatuat no es podia esborrar. 

En Fabio no se’n recordava del nen ni de la seva família. Malauradament, van ser molts 
nens i moltes famílies les que va fer malbé, igual que abans l’havien corromput a ell, 
quan tenia l’edat d’en Mauricio. 

La vida era com un bucle sense fi, com li agradava explicar. La mala vida, per molt que 
es procurés esborrar, sempre tornava, igual que havia tornat el nen Mauricio. O es 
quedava instal·lada en algun racó, com el vell tatuatge. 

–Que jo sigui avui aquí, Mauricio, és un bon exemple del que provo de dir-te. 
Ara sóc a la Fundació, preocupant-me per vosaltres, com un àngel de la 

 
 



guarda i no pas com el dimoni que era abans. Aquesta és la raó, nano, que 
valgui la pena intentar-ho i seguir el procés de reinserció. A mi em va canviar. 

A mi la Fundació em va matar el Jíbaro que vas conèixer i em va transformar 
en el Fabio que sóc ara. El Fabio que t’ajudarà i et demanarà perdó per tot el 
dolor que et vaig causar, a tu i a la teva família. Pel que fa a aquest patiment 
antic, ja no puc fer res per canviar-lo. Ho faria si pogués, Mauricio, igual que 
m’esborraria el drac del pit. Però no hi ha manera de fer-ho. Et prometo que 
t’ajudaré, nano. Això sí que t’ho puc prometre. 

 
 


