
EL PREU DE L’AMBICIÓ 

Toni Cremades Oliver 

 

 El meu nom és Mark. Vaig obrir els ulls i el primer que vaig veure va ser el bany. Un 

inodor de metall, amb un petit rentamans encaixat al vèrtex de dues parets de maó gris 

gastat. A la dreta hi havia una porta amb un forat. 

 Darrere, se sentia el ressò de conversacions de passadís, el renou de comunicació per 

radiotelèfon un recompte llunyà, grinyols de cadenes. 

 I un degoteig, un so subtil i exasperant d’una gotera que mai se n’anava. 

 “Benvingut a la seva cel·la,  vostè passarà aquí vint-i-tres hores diàries, em va dir la veu 

d'un home. I va seguir dient: “Quaranta anys de confinament en solitari”. 

 Sí, senyors, estic dins “la caixa”. O almanco els qui han estat aquí l'anomenen així. 

 Es tracta d'una cel·la de dos per tres que s’utilitza per a confinament solitari de les 

persones nord-americanes. 

 I vostès se demanaran què faig jo aquí? Un home íntegre, sense cap antecedent penal, 

amb educació universitària exquisida. Però amb un defecte: no saber dir que NO. 

 El meu malson va començar un dia de primavera de l' any 2001. A Boston, el dia era clar i 

els ocells no deixaven de cantar. La firma d’informàtica que dúiem el meu soci Mikel i jo 

anava puntera. Estava orgullós de la meva vida. Família i treball eren sòlids. La meva 

dona, Elena, era meravellosa i els meus fills, Jasson i Steven, dos magnífics estudiants. 

 En Mikel i jo, a més, érem amics inseparables des de la Facultat. Era un home molt 

intel·ligent i responsable. La confiança amb ell era plena. 

 Aquell dia de primavera en Mikel me va proposar un negoci paral·lel al que teníem.  M’ho 

va mostrar tan suculent amb els guanys que no vaig poder dir que NO. 

 Era un negoci relacionat amb la importació i exportació de productes on-line. Amb un 

benefici de més del 80%. 

 Ho vaig comentar a na Elena. Ella, molt intuïtiva, va dir que no m'hi ficàs que no aniria bé. 

Però, pensant en la família, i una mica en la meva  ambició, no volia deixar escapar 

aquesta oportunitat. 



 I va  anar beníssim. La fortuna me va somriure, i anava fent una riquesa impressionant. 

Però el cost familiar va ser massa gros. No era mai a ca meva, ni l' Elena ni el fills  

 m' esperaven ja. 

 Havien transcorregut cinc anys  des d'aquella primavera que vaig decidir canviar la meva 

vida i la situació familiar era insostenible. L' Elena se divorcià de jo i els meus fills no 

volien saber res de son pare milionari. 

 Decidí canviar la meva residència a Suïssa pel tema impositiu. També havia venut les 

accions al Mikel per muntar el meu propi negoci individualment. 

 Havia adquirit una mansió en aquest país a on vivia una vida de luxe desenfrenat. 

Viatjava per tot el món fins i tot tenia un jet privat. 

 

 Va ser llavors quan d’Amèrica vaig rebre una notícia inesperada. La meva exfamília va ser 

segrestada per una banda de criminals i demanaven un rescat de cinc milions de dòlars.

 Se tractava dels meus fills i la meva exdona.  Jo no me fiava gens ni una mica ni de la 

policia ni de les lleis americanes. I vaig decidir prendre la justícia per les meves mans. 

M’havia introduït al negoci de  tràfic d’armes i amb un grup de sicaris vaig anar a Amèrica 

per acabar amb aquesta situació. 

 Era la tardor,  a Boston el cel era gris. El vent s’havia aturat i l 'aire era irrespirable. Quina 

diferència amb Suïssa, a on els pulmons pareix que se purifiquen. Era el dia pactat per al 

lliurament dels doblers. 

 Havíem quedat en un terreny escarpat i desèrtic per raons de seguretat per als 

segrestadors. Ells eren tres i jo només un. Havíem arribat amb un furgó blindat a on se 

suposava que eren els meus fills i l' Elena.  

 -Vull veure la meva família i comprovar que  es troben en bon estat de salut –vaig dir, 

amb  to dur. 

 Un dels segrestadors se va dirigir al cotxe, obrí la porta del darrere. Vaig poder 

comprovar com en Jasson, Steven i Elena eren vius amb les mans fermades amb cordes 

gruixades. 

- Aquí  els té. Satisfet? –Digué el segrestador. Ara volem els doblers -continuà. 

Quan vaig anar a cercar els maletins se posà en marxa el meu pla. Els segrestadors  



  no comptaven amb la meva infraestructura i intel·ligència. Una vegada que vaig entregar 

els doblers, la meva família s’apropà a mi. Ràpidament la vaig ficar dins el meu cotxe i 

vàrem fugir ràpidament del lloc. 

  Jo m’havia anticipat als segrestadors i el sicaris havien fet un petit túnel davall el terreny 

desèrtic en molt poc temps abans de la trobada. Des d'aquest lloc començaren a sortir 

del túnel i abans  que els segrestadors desapareguessin varen disparar les seves 

metralladores indiscriminadament fins acabar amb la vida del tres criminals. 

 El sol va aparèixer devers  les sis de la matinada, aquell dia d' hivern a Suïssa. Sis mesos 

després del succés havia aconseguit reunir una altra vegada la família gràcies al meu 

coratge i valentia. Vaig obtenir el reconeixement de l’Elena i els meus fills. I a la fi 

estàvem junts, un altra vegada, enfora de la ciutat que ens va separar. 

De sobte, quan  la vida pareixia tornar a ser normal, varen tocar a la porta. A l’altre costat 

se sentí: -El Sr. Mark Weller? 

 - Sí,  som jo. Qui és? 

 - Policia. Obre per favor. Tenim una ordre internacional de detenció contra vostè. 

Vaig obrir. – De què  m’acusau? -Vaig demanar tot angoixat?. 

- Triple assassinat, tràfic d’armes i blanqueig de doblers –afirmà el policia taxativament. 

 

 

Un lamentable llamp de sol penetrà pel petit forat de la caixa.  Per la ranura de la 

porta va aparèixer un plat de llegums que havia de compartir amb la rata que me feia 

companyia. Moltes vegades acompanyat d' una panerola. Ara són la meva família. I 

per moltíssims d’anys. 

 

Cada dia pens en els meus éssers estimats i pens en l’ambició que me va dur a aquesta 

situació absurda. Ara tenc temps de pensar i pensar. Però és possible que ja no surti 

d’aquí mai. I quina raó tenia n’Elena amb la seva intuïció! La llibertat no té preu. Però 

l'ambició desmesurada té un preu altíssim. 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

  

  


