Els darrers vint minuts
Un relat de: sico fons
Vint minuts abans de morir, en Marc va parar el seu vehicle en la gasolinera i va omplir el dipòsit amb gasolina
sense plom. La setmana era llarga i el combustible car; calia ser previsors amb el futur.
Quinze minuts abans de morir, en Marc va col·locar al seu aparell de música un casset dels REM i en va prémer
el botó del play. Els sons d'una cançó van envair el seu cotxe. En Marc adorava la música d'aquell grup
nord-americà.
Deu minuts abans de morir, en Marc es va adonar que se li estava fent tard i hauria d'accelerar el motor si no
volia arribar a la fàbrica després del toc de sirena. L'encarregat tenia molt mal geni i ja l'havia amenaçat en
prendre represàlies si tornava a incorporar-se al seu lloc de treball després de l'hora. Els fanals dels altres cotxes
semblaven mirar-lo amb hostilitat.
Cinc minuts abans de morir, Marc va pensar amb gaubança que ja li faltava poc per agafar les vacances d'estiu.
Ja era hora, ja tenia ganes de passar-se una bona temporada sense fer-ne un brot. Descans, descans, això era
el que necessitava el seu cos. Un llarg i merescut descans.
Cinc segons abans de morir, el Marc va veure amb expressió hieràtica com aquell camió enorme i pesat com un
malson, se li tirava damunt després de xocar amb un altre vehicle que hi havia fet un avançament temerari. Fou
l'últim que va veure. El colp va ser brutal i el silenci i la negror envaïren l'univers per a sempre.
Deu minuts després de morir en Marc, la gent contemplava impotent aquell munt de ferralla amb forma de fregall
i que sens dubte albergava el que quedava d'algun ésser humà.
Vint minuts després de morir el Marc, la policia de trànsit va emplenar amb neguit rutinari un full del seu part de
treball: un conductor de camió ferit greu i l'ocupant d'un turisme mort. Ja començaven bé el dia.
El policia que havia estat escrivint es va fregar el clatell amb expressió de fatiga, i va pensar que tot just li faltava
una setmana per començar les vacances. Ja en tenia ganes! Descans, descans, això era el que necessitava el
seu cos. Un llarg i merescut descans.
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