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Per als meus avis, àvies i tietes àvies.
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Capítol u

L’Albert és el nen que corre més de la 
seva classe, de tota l’escola i probable-

ment fi ns i tot del poble. És ràpid com un 
llamp i tothom ho sap. Però aquest fet no 
l’ajuda a millorar la seva reputació, ja que és 
ben sabut que en realitat corre tan de pressa 
perquè té por de tot. 

L’Albert creu que és una exageració dir 
que té por «de tot». Ell només té por del 
monstre pelut que viu a la seva habitació 
i que tan aviat s’amaga a sota el seu llit com 
al seu armari… I de les bèsties llefi scoses 
que l’esperen al lavabo... Bé, i també té una 
mica de por dels fantasmes que s’oculten als 
racons foscos dels passadissos de l’escola… 

TRIPA ampolles.indd   7TRIPA ampolles.indd   7 27/7/11   11:08:4227/7/11   11:08:42



8

Per no esmentar els llops ferotges del bosc, 
les bruixes malvades, l’home del sac o els 
dracs que treuen foc pels queixals. 

Però si hi ha una cosa que veritablement 
fa por a l’Albert, que fa que li desaparegui 
la sang del rostre i que li fagin fi ga les ca-
mes, una cosa que li posa la pell de gallina 
i li provoca esgarrifances, és la foscor! La 
negror de la nit que t’engoleix com si et 
submergissis en una piscina de quitrà de la 
qual no pots escapar-ne. Quan és fosc i no 
s’hi veu, qualsevol cosa pot succeir. I t’en-
xamparà desprevingut. Una esgarrifança li 
recorre l’espinada només de pensar-hi.

I, per cert, la raó per la qual tothom sap 
que l’Albert corre tant perquè té por de tot és 
que ha viscut sempre al mateix poble on va 
néixer, perdut dalt d’una muntanya, al fi nal 
de la carretera que serpenteja costeruda i on 
mai no hi passa res, mai no hi ve ningú de 
nou i cada dia és igual a l’anterior. És a dir, 
un poble literalment perdut! 
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L’Albert ja n’està avorrit, i avui no sembla 
que hagi de ser gaire diferent... 

Quan l’Albert surt de l’escola, els seus 
amics li proposen d’anar a cercar les prime-
res móres de l’any, i ell es delecta pensant en 
el gust dolç i alhora amarg d’aquestes fruites 
que esclaten a la boca quan les mossegues. 
En portarà unes quantes a la seva mare per-
què el perdoni per haver anat la nit anterior 
al seu llit quan el monstre de l’habitació es-
tava salivant només d’imaginar-se que se’l 
menjava.

L’Albert es va despertar passada la mitjanit 
en sentir el soroll de la porta del seu armari 
que s’obria lentament. Va veure clar que li 
quedaven pocs instants abans de ser engolit 
pel monstre que viu a la seva habitació i va 
córrer cap al llit dels pares, superant la por 
horrorosa que li fa de nit el passadís llarg 
i fosc. Però la mare el va renyar i li va dir que, 
amb onze anys ja era massa gran per a aque-
lles bestieses de nen petit. El va acompanyar 

TRIPA ampolles.indd   9TRIPA ampolles.indd   9 27/7/11   11:08:4227/7/11   11:08:42



10

a l’habitació i va encendre els llums per ense-
nyar-li que no n’hi havia pas, de monstres. 

L’Albert sap que la mare ahir es va enfa-
dar una mica amb ell. Però de ben segur que 
les móres la faran posar contenta! I amb una 
mica de sort en farà melmelada de la que 
tant li agrada. 

Mentre camina amb els seus amics, es dis-
treu mirant la muntanya més alta de totes, 
que està perpètuament coronada de neu, i 
es pregunta si des del seu cim podria tocar 
els núvols. Està tan capfi cat que no s’adona 
que arriben al túnel que hi ha just sota un al-
tre cim. Per arribar als matolls on es troben 
les móres més sucoses, la drecera preferida 
dels amics de l’Albert és aquell pas subterrani 
que travessa el turó. És relativament curt però 
a l’Albert sempre se li fa interminable la foscor 
entre les parets fredes i humides abans d’ar-
ribar a la llum del fi nal. Pensa en tots els tipus 
de monstres amb forma de llimac que deuen 
amagar-s’hi. A més, el ressò i la pudor de fl o-
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rit li fan venir la sensació que s’està endinsant 
en les entranyes d’un monstre horripilant.

En veure l’entrada tan a prop, empal-
lideix i les mans li comencen a suar. No té 
alternativa: haurà de passar pel túnel si vol 
anar a collir móres amb els seus amics. Els 
nens i les nenes de la seva colla comencen 
a endinsar-se cap al forat negre. A l’Albert 
les cames li fan fi ga. Veu la Gemma, la ne-
na més preciosa de la classe, que amb els 
seus rínxols daurats i un somriure encega-
dor s’introdueix a la boca del pas subterra-
ni. Però ni això li fa venir ganes d’encarar 
el repte. No hi ha res que l’Albert desitgi 
més al món que ser valent, com els altres, 
i poder travessar aquell túnel… Però sugge-
reix a mitja veu:

—Per què no anem pel camí principal? 
Potser trobarem móres abans d’arribar a la 
clariana del bosc…

—No siguis babau, per aquí és molt més 
curt! —li respon el Marc, el més alt i gras 
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de la classe mentre empeny l’Albert cap al 
túnel.

El Marc és el fi ll del policia del poble i es 
pensa que per això té dret a riure’s de tothom 
i a empènyer els altres nens quan li ve de gust. 

L’Albert ensopega i veu com el túnel es fa 
més i més interminable, s’allarga fi ns a l’infi nit 
i sembla que sigui impossible arribar a la llum 
del fons. És negre i humit com la gola d’un 
monstre. Sent ressonar amb tons fantasmagò-
rics les veus dels nens que ja són a dins. Les 
cames el traeixen, sap que no podrà travessar-
lo. Caurà i serà presa dels llimacs gegantins 
o potser fi ns i tot d’alguna cosa pitjor… 

—Acabo de recordar que la meva mare 
m’ha dit que anés cap a casa directament des 
de l’escola i que no m’entretingués —crida 
l’Albert a mitja veu, però la mentida sona 
molt poc convincent.

—No siguis caguetes! —el burxa el Marc 
des de dins, i l’eco de la seva veu es repeteix 
fi ns a l’infi nit.
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—No sóc caguetes. La meva mare m’ho 
ha dit aquest matí, i s’enfadarà molt si no 
vaig cap a casa —respon l’Albert, enrabiat 
perquè la seva pròpia veu el traeix i evidencia 
la mentida que la por l’obliga a dir. 

L’Albert gira cua mentre sent el Marc que 
comença a escatainar com una gallina.

—Coc, coc, coc, cooooooc.
Aviat se li sumen altres nens i les seves 

veus ressonen grotesques dins i fora del tú-
nel. L’Albert veu la Gemma, que se’l mira 
amb cara de pena, però no diu res. 

—Coc-coc! L’Albert és una gallina!
—Coc-coc-coc, coc-coc-coc!
En aquests moments l’Albert desitjaria que 

es fongués la terra i desaparèixer per sem-
pre. Com que sap que això és impossible, 
comença a córrer. Corre, corre i corre fi ns 
que ja no sent les veus dels nens escatainant 
i, en arribar al poble, s’eixuga les llàgrimes 
de ràbia que li han inundat els ulls.
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