


Una tarda 
avorrida

Aquella setmana no hi havia gaire moviment a l’Agència 

Mortis Causae.

En Lazlo feia els seus experiments entre núvols de 

vapor, explosions i sons d’electricitat mentre remugava 

combinacions i fórmules molt rares. Per la seva part, en 

Chong-Duy dormisquejava, una cosa molt normal 

en ell, eixancarrat a terra com si fos una estora porcina. 
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I, mentrestant, jo pensava en les meves coses i contes-

tava alguns comentaris de les meves xarxes socials.

«Ets tan genial com un festival!»

«I elegant com una cavallera errant.»

«Ets única quan et poses la túnica!»

«Em sembla que ets el mateix 

del comentari d’abans, no?»

«T’adoro, encara que no t’hagi vist m
ai 

ni hagi parlat mai amb tu ni recordi bé el 

teu nom! Era Maurícia, no?»
o/

«Em caus malament i ets més 

cursi que una rata amb una dent 

d’or i amb l’alè pudent de croquetes 

barates (soc @stultus, per si no te 

n’havies assabentat).»

«Les rates mengen croquetes? Oo.»
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–Ains –vaig sospirar–. Ser influencer té els seus pros 

i els seus contres. Sempre hi ha un trol amargat amb 

ganes de fer-te la guitza només per fer-se notar.

Aquell comentari l’havia fet en Massi Modutti, un al-

tre influencer de la moda a qui jo agradava un munt. Vaig 

pensar en ell... Era un noi elegant, ben plantat, educat, 

amb un estil clàssic que feia caure de cul. No estava 

gens malament, les coses com siguin. Vaig deixar es-

capar un «Mmm» de satisfacció.

–Hauries de quedar un dia amb ell –va contestar el 

meu amic Lazlo, com si em pogués llegir el pensament–. 

Els pols positius i negatius dels imants s’atreuen.

–Això és una metàfora per dir que ens agradem els 

dos sense saber-ho? –vaig preguntar.

–Eh? Ah? No, no... És que estava fent un experiment 

amb un imant i acabo de confirmar que és veritat: els 

pols oposats s’atreuen. Deixa que m’ho apunti a la lli-

breta...

Ah, quina ràbia. Fins i tot en Lazlo es despistava de 

seguida amb altres temes quan les meves preocupaci-

ons sortien a relluir.

«Si algú té glamur i aconsegueix 

que les papallones em ballin a 
la panxa, ets tu.»
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–Ains –vaig tornar a sospirar.

Com que no hi havia res a fer, em vaig acomodar a 

la cadira i vaig començar a fregar-me l’ullal dret, que és 

el que faig quan penso. Mentrestant, en Chong-Duy va 

roncar un poc i va espantar amb l’orella una mosca que, 

la veritat, no semblava gaire espantada.

Com m’ho podria fer per conèixer en Massi en per-

sona? Segur que si s’adonava que era una vampira tot 

es complicaria. Excepte el meu amic Lazlo, el científic, 

i el meu porc vietnamita, ningú sabia el meu secret. La 

part bona d’això és que els vampirs no podem sortir 

a les fotos ni als vídeos, de manera que a les xarxes so-

cials jo era la influencer més misteriosa de totes. Però, 

d’altra banda, com que no m’havia vist mai ningú, tam-

poc ningú sabia que era una vampira, cosa que podria 

espantar els que ho descobrissin.
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Vaig tornar a fregar-me lentament el ullal dret, do-

nant-li voltes i més voltes a la meva característica vam-

pírica i preguntant-me d’on sortia aquell tret tan meu.

–Mesclaries el potassi amb aigua? –em va preguntar 

en Lazlo, des del laboratori.

–Mmm...Sí –vaig contestar 

jo sense parar gaire atenció, 

perduda en els meus pen-

saments.

Mentre se sentia una 

explosió per alguna ban-

da i en Lazlo deia «Mala 

idea; ho apunto», alhora 

que s’ensutjava la cara de 

negre, vaig tenir una revela-

ció. Si el meu problema es devia 

al fet que tenia dents de vampira, per què no anava al 

dentista? Potser ell em podria donar una resposta! A 

Necròntia en teníem un de molt reconegut, del qual 

m’havien parlat molt bé els cosins de la Maria Pupi i 

que també m’havia recomanat en Pere, el domador 

d’aranyes amb bones manyes. Havia de prendre una 

«Fes-te una foto un dia i parla’ns en 

un vídeo! Ningú vesteix tan bé 
com tu!»
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decisió respecte al meu problema i no vaig tardar a 

tenir-ho clar: aniria al dentista.

–No importa el problema, importa la solució! –vaig 

exclamar en veu alta.

–Solució alcalina, com el lleixiu! –va respondre en 

Lazlo des del fons–. Més pH! Crec que amb això puc 

estabilitzar la fórmula. Gràcies per la idea, Carmilla!

En Chong-Duy va obrir l’ullet i em va mirar de reüll 

amb complicitat, com dient-me que en Lazlo no s’as-

sabentava mai de res.

Vaig somriure. M’agradava prendre decisions per 

apartar els dubtes i estava segura que aquesta havia 

de ser una bona elecció.

–Em vestiré per a l’ocasió! –vaig rematar, amb un som-

riure, com sempre faig quan comença una aventura.

En Chong-Duy va esbufegar.

Em vestiré 
per a 

l'ocasió!




