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1

L’Eduardo no suportava la seva vida a la ciutat. 
En els dos mesos que feia que era allà, no li ha-

via passat res de bo. Els caps de setmana eren es-
pecialment horribles. Cada dissabte, el seu pare el 
tancava al sinistre soterrani de la casa gran i l’obli-
gava a transformar-se. El dolor era insuportable. 
Sempre començava amb aquelles sacsejades violen-
tes a l’estómac. I a partir d’aquí, empitjorava ràpida-
ment. Era como si la fera que allotjava en el seu in-
terior no pogués esperar a prendre control sobre el 
seu cos i s’obrís pas a gambades, presa d’un violent 
frenesí. El noi sentia com li esquinçaven la carn i els 
nervis, com se li desconjuntaven els ossos, creixent 
dins seu, fins que alguna cosa li esclatava al cap. 
Només aleshores aconseguia una pau inquietant.

El seu pare li deia que acabaria per acostumar-se 
a aquell turment, però ell estava convençut que allò 
era impossible. Els diumenges se’ls passava al llit 
recuperant-se de l’esforç tremend que exigien les 
transformacions, amb tot el cos adolorit, i sumit en 
un estat de tristesa profunda. A l’Eduardo el torba-
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va enormement l’onada de plaer que l’omplia quan, 
un cop convertit en home llop, es llançava sobre un 
xai indefens per enfonsar-li les dents al coll i devorar-
lo. El record l’omplia de vergonya i li provocava un 
sentiment profund de culpa. Es veia a si mateix com 
un monstre detestable. Tampoc no ajudava gens a 
aixecar-li l’estat d’ànim que trobés tant a faltar l’Alba. 
Des que havia renunciat a ella, el seu amor no havia 
parat de créixer i se sentia molt desgraciat.

La resta de la setmana no era gaire millor. 
L’ambient al seu nou institut era molt hostil. Els 

seus companys es comportaven de manera agressi-
va, tant les noies com els nois. Tots es miraven des-
afiadors entre ells i es provocaven contínuament.  
Un somriure o una paraula amable es consideraven 
un signe de debilitat i eren motiu de burla de segui-
da. Les baralles sovintejaven. Els professors acon-
seguien mantenir la pau dins de l’institut, però no 
els quedava altre remei que desentendre-se’n quan 
l’altercat passava fora del recinte, encara que es 
produís davant de la mateixa porta d’entrada.

Feia tres anys, el director havia intervingut per 
rescatar un alumne al qual estaven clavant una 
pallissa entre cinc companys en ple carrer. La res-
posta no es va fer esperar. Aquella mateixa nit li van 
cremar el cotxe. I corrien rumors que havia estat el 
noi al qual el director va ajudar qui el va incendiar. 
D’aquesta manera, hauria recuperat el seu honor, 
demostrant que ell ni havia demanat ni necessitava 
l’ajuda de ningú per resoldre els seus problemes,  
i menys encara la del director. Des d’aquell dia, s’havia 
imposat una llei no escrita que dictava que els pro-
fessors no tenien cap autoritat fora de l’institut.  
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I ells, pel que s’hi jugaven, l’acataven. Després de 
l’in cendi del cotxe, el director va remoure cel i terra 
per aconseguir que cada dia hi hagués una patrulla 
de policia a la sortida de l’institut. Però la mesura 
només es va aplicar durant unes setmanes. Aquell 
era un barri conflictiu en el qual es cometien delictes 
greus i la policia no podia assignar permanentment 
dos dels seus agents per evitar baralles entre ado-
lescents. 

Sobre el paper, l’Eduardo tenia tots els números 
per convertir-se en víctima d’aquells nois, que no 
desaprofitaven cap ocasió per acarnissar-se amb els 
nous, i més si s’havien incorporat tard al curs. No 
obstant això, a ell gairebé no el van molestar. La 
difícil situació personal que estava travessant va fer 
que l’agressivitat i les provocacions dels seus nous 
companys li semblessin una nimietat, i que se les 
mirés des de la distància, amb sincera indiferència. 

Tothom el va prendre per un paio dur. I aquella 
opinió es va confirmar durant la seva tercera setma-
na de classe, quan, a la sortida de l’institut, el Ca-
nito, un noi de disset anys, va dir que li agradaven 
les seves vambes i li va ordenar que les hi donés. 
L’Eduardo sabia que, per la seva condició d’home 
llop, podia tombar aquell noi d’un sol cop de puny. 
I no tan sols a ell, també els dos amics que 
l’acompanyaven.

—Per què no proves de treure-me-les? —el va rep-
tar sense immutar-se.

El Canito tenia fama de ser el paio més perillós 
de l’institut. Molts caps de setmana, o quan hi havia 
partit, s’ajuntava amb una colla de skinheads i, amb 
ells, es dedicava a caçar immigrants pels carrers. La 
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policia l’havia detingut tres vegades per agressió i el 
seu nom havia sortit a la premsa relacionat amb 
l’apunyalament d’un seguidor d’un equip de futbol 
rival, tot i que en el judici es va demostrar que ell no 
havia participat en la baralla i va ser absolt. A més, 
últimament corrien rumors que estava a prova per 
ser admès entre els cadells dels Bersekir, una banda 
extremadament violenta i misteriosa, sobre la qual 
circulaven tota mena de llegendes. Per això, l’últim 
que s’esperava el Canito era que un nouvingut, dos 
anys més jove que ell, li plantés cara. La seguretat  
i la determinació de l’Eduardo el van desconcertar i 
no va saber com procedir.

L’Eduardo li va aguantar la mirada, a punt per 
colpejar-lo quan detectés el més petit indici que es 
decidia a atacar. Però el Canito no va atacar. 
L’Eduardo li va girar l’esquena i es va allunyar 
tranquil·lament. Des de llavors, ningú no l’havia 
tornat a molestar. I menys encara el Canito. El jove 
havia entrellucat un llampec de ferocitat animal en 
la mirada de l’Eduardo que li havia glaçat la sang. 
Així que va evitar la confrontació i va actuar com si 
li hagués perdonat la vida. Dos dies després, quan 
es va creuar amb l’Eduardo al pati, va mirar-li les 
vambes i va comentar en veu alta:

—I pensar que vaig estar a punt de tacar-me els 
artells de sang per aquesta merda de vambes. Que 
bèstia que sóc. Si ni tan sols són del meu número.

Els qui eren amb ells van deixar anar una rialla-
da davant d’aquesta sortida i l’assumpte va quedar 
resolt. A ningú no li va passar pel cap que el Canito 
tingués por de l’Eduardo, de la mateixa manera que 
ningú no semblava adonar-se que totes les suposa-
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des proeses que l’havien convertit en el paio més dur 
de l’institut les havia aconseguint apallissant gent 
indefensa i aterrida en companyia de vint skinheads. 

A l’institut tampoc no va passar inadvertit que 
l’Eduardo havia plantat cara al Canito. La reputació 
que va adquirir gràcies a aquell incident li hauria 
permès fer amics amb facilitat, però ell sentia parlar 
els seus companys i s’adonava que no tenia res en 
comú amb ells. El seu pessimisme li va impedir veure 
que darrere de totes aquelles positures de perdona-
vides, hi havia molts nois normals, que només trac-
taven de sobreviure en un ambient molt difícil. El 
resultat va ser que l’Eduardo no va fer cap amic i, 
cada dia que passava, se sentia més i més sol.

A la seva solitud va contribuir, i molt, que mai no 
pogués veure el seu pare fins ben entrada la nit. 
L’Eduardo sabia que alguna cosa estava passant. 
Alguna cosa dolenta. Mauricio Carrasco, el seu pare, 
havia subornat un funcionari del Registre Civil per 
canviar-li el cognom per Alonso, li havia inventat un 
passat, i havia llogat un petit apartament només per 
a ell. I tot perquè ningú conegués el seu parador. 
Durant el dia, el Mauricio feia la seva rutina dels 
darrers anys a la casa gran, com si no s’hagués pro-
duït cap canvi important en la seva vida. Després, 
al voltant de mitjanit, apagava tots els llums i 
s’esmunyia per la porta del darrere per reunir-se 
amb el seu fill a l’apartament. Aquell era l’únic mo-
ment que pare i fill tenien per a ells. Però aquelles 
visites s’havien anat espaiant, fins al punt que, en 
l’última setmana, l’Eduardo només havia vist el seu 
pare un cop.

El noi sabia que l’assumpte devia ser molt greu, 
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però per més que havia interrogat el Mauricio sobre 
el tema, ell es negava a explicar-li què passava.  
I això l’estava tornant boig.

Mauricio Carrasco feia tres quarts d’hora que era a 
les fosques, vigilant el carrer des de la seva habitació. 
Una estona abans li havia semblat percebre un mo-
viment al costat dels cubells de les escombraries de 
la cantonada, però potser només es tractava d’un 
gos, o d’un dels vagabunds que vivien al descampat. 
Qualsevol altra nit, aquell mínim dubte hauria estat 
suficient per cancel·lar la visita al seu fill, però 
l’endemà havia d’abandonar la ciutat i sabia que era 
important dir-ho a l’Eduardo en persona. Des que 
va descobrir els pamflets dels Bersekir al terra de 
l’armari de l’habitació del seu germà Alberto, les 
seves sospites havien començat a prendre forma  
i havia extremat les precaucions. Ja no creia que 
aquell grup de nois que havia sorprès vagarejant pels 
voltants de la casa fossin allà per casualitat. La mi-
rada del Mauricio es va aturar sobre el grafit del cap de 
llop que hi havia en un dels poc trams no derruïts 
del mur del descampat. L’expressió del rostre se li 
va endurir. El Mauricio encara tenia esperances que 
l’Alberto no s’hagués ajuntat amb aquella colla 
d’eixelebrats. Els fullets eren d’un concert que s’havia 
celebrat feia dos anys i, potser, no estaven relacionats 
amb la presència d’aquells nois al barri. De tota 
manera, urgia localitzar l’Alberto i treure-li la veritat. 
Unir-se als Bersekir era exactament la mena 
d’estupideses que ell era capaç de fer.
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A dos quarts d’una, després d’uns altres vint mi-
nuts d’espera, va esmunyir-se fora de la casa per la 
porta del darrere amb molt de sigil. Va fer marrada, 
i només quan va estar segur que ningú no el seguia, 
va anar a l’apartament del seu fill. En entrar-hi, es va 
trobar l’Eduardo passejant amunt i avall per l’estreta 
sala.

—Ja em pensava que no tornaries a venir —va dir 
el noi amb mal humor.

—Has de ser més pacient. Si no hagués pogut 
venir, t’hauria trucat. 

—No vull ser pacient. Vull saber què passa.
—Fes el favor de tranquil·litzar-te.
—Papa, si us plau, necessito saber-ho.
—Deixa que jo m’encarregui de tot, Eduardo. Tu 

preocupa’t per adaptar-te com més aviat millor a la 
teva condició i no malbaratis energia. Això ja està 
sent massa dur per a tu perquè a sobre et creïs pro-
blemes inexistents.

—Tan dolent és que no m’ho vols explicar?
—Per última vegada, Eduardo. No està passant 

res dolent. 
—Algú em busca, oi?
—Només estic seguint les normes de seguretat del 

teu avi. Ja t’ho he dit. Els seus ensenyaments m’han 
estat molt útils en el passat i m’han estalviat molts 
embolics. Encara que tingués deliris de grandesa, el 
teu avi era una persona molt intel·ligent. I una de 
les seves normes era que, en enfrontar-nos a un 
problema, havíem de plantejar-nos el pitjor escena-
ri possible, i actuar com si aquell escenari fos real. 
I això és el que estic fent. Res més. El més probable 
és que estigui exagerant amb tanta precaució. Però 
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m’estimo més pecar per excés que per defecte. Tu 
estàs en un moment molt vulnerable i no vull que et 
facin mal.

—Es tracta del pare de l’Alba, oi? 
—No, Leo Bataglio ja no suposa cap perill per a 

nosaltres. Oblida-te’n. És a la presó i no en sortirà 
fins d’aquí a molts anys. Hi ha prou proves i testi-
monis en contra seva. El declararan culpable. I tu 
ens ajudaràs perquè així sigui testificant que mai no 
havies vist aquell detonador abans. 

—Però ell sap que jo sóc un home llop. Podria 
haver-se posat en contacte amb un altre caçador.  
I aquest altre caçador podria seguir la meva pista. 

—Leo Bataglio era un caçador solitari. Dubto que 
hagi revelat el teu secret a ningú. I, encara que fos 
així, com et localitzarien? No t’oblidis que jo sóc mort. 
Mauricio Carrasco va caure per un precipici fa deu 
anys. No hi ha manera humana que el relacionin 
amb mi. Ara tinc una nova identitat. I si no em tro-
ben a mi, és impossible que arribin fins a tu. 

—Però podrien estar vigilant la tieta Sara. 
—Ho sé. Per això no l’hem vist des que vas sortir 

de l’hospital. I passarà molt temps abans que pu-
guem tornar-la a veure.

—Aleshores, si Leo Bataglio no és cap perill, per 
què m’has d’amagar així? Per què, quan em portes a 
la casa gran per transformar-me, ho fas a les tres de la 
matinada, com si fóssim lladres? De què tens por?

—Ja t’ho he dit, fill, només segueixo les normes 
de seguretat del teu avi. I tu hauries de fer-me cas 
i concentrar les teves energies en adaptar-te a la teva 
nova condició. Donar tantes voltes a les coses no 
t’està fent cap bé. Mira com t’alteres.
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—Papa, em passo el dia tot sol. Quina altra cosa 
puc fer a part de donar voltes a les coses? Feia tres 
dies que no et veia.

—Encara no tens amics a l’institut?
—Com he de fer amics? Són uns salvatges.
—Tingues més paciència. Ja veuràs com trobes 

algun noi que està bé.
—Tu no els coneixes, papa. Són d’allò pitjor. De 

vegades em vénen ganes de...
L’Eduardo no va acabar la frase. Va serrar les 

mandíbules amb força i va desviar la mirada cap a 
la finestra. Una vena li bategava a la templa. Mau-
ricio Carrasco es va fixar en la mà que el seu fill 
havia recolzat sobre la cuixa. Tenia els artells inflats.

—Com portes això dels atacs d’ira? —li va pregun-
tar. 

L’Eduardo va agafar aire i va assentir lleument.
—Bé... —va dir.
—T’has barallat amb algú?
L’Eduardo es va tombar cap al seu pare i va veure 

que li mirava la mà. El noi va tancar el puny i es va 
examinar els artells. 

—Vaig estar picant el sac del gimnàs —va dir. 
—Bé, sempre és millor que clavar-li una pallissa 

a la nevera, oi? —va fer broma el Mauricio. 
L’Eduardo no va somriure. Va acotar el cap i va 

tornar a examinar-se les mans. L’incident de la ne-
vera el tenia molt preocupat. La setmana anterior 
havia perdut el cap durant uns minuts i havia des-
trossat la nevera a cops de peu i de puny. Havia 
arribat a l’extrem d’arrencar-li la porta i bolcar-la, 
escampant-ne el contingut pel terra de la cuina.

—Ja t’ho he dit, fill. Quan ens transformem, ne-
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cessitem deixar anar la fera que portem a dins, és 
imprescindible que corri, que caci. Només així acon-
seguim calmar-la i que ens permeti viure tranquils 
durant un temps. I, fins ara, tu t’has transformat al 
soterrani de la casa gran, amb la qual cosa no tan 
sols no aconsegueixes esgotar-la sinó que frustres 
les seves necessitats més bàsiques. Això genera una 
enorme tensió, i aquesta tensió et provoca els atacs 
de fúria. El que intento dir-te és que aquesta ira no 
solament és normal, sinó que és passatgera. Molt 
aviat estaràs a punt per transformar-te al bosc, i 
aleshores veuràs com aquest odi que tant et negui-
teja desapareix de mica en mica.

—Fa setmanes que em dius que aviat em podré 
transformar al bosc, però em continues tancant en 
aquell soterrani. N’estic fart.

—No podem córrer riscos, Eduardo. La fera que 
portes a dins és molt poderosa. I encara no aconse-
gueixes controlar-la. Si es desboqués allà fora, seria 
capaç de qualsevol cosa. Fins i tot podria atacar un 
humà. Però, quan estiguis a punt, et portaré al bosc.

—I això quan serà?
—Aviat.
—Necessito que sigui aviat de debò, papa. No puc 

més.
—És clar que pots. Ho estàs fent molt bé. A més, 

et prometo que a partir de la setmana vinent, pas-
sarem molt més temps junts.

—De debò? 
—Sí, de debò. Si cal, m’instal·laré aquí amb tu. 

Fins aleshores necessito que siguis fort. Seré fora de 
la ciutat durant uns dies.

—Uns dies? Quants? 
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—No ho sé, fill. Dos o tres..., quatre a tot estirar. 
Necessito localitzar el teu oncle Alberto, i no sé on 
s’ha amagat. Quan Leo Bataglio et va disparar, vam 
tenir una baralla i des de llavors no l’he tornat a veure. 
Però el trobaré. L’Alberto és força previsible. Té una 
debilitat pels apartaments d’esquí fora de temporada. 
I fa cosa d’un mes vaig notar que algú havia entrat a 
casa mentre jo era a fora. Vaig sospitar de seguida 
que havia estat ell i, quan vaig anar a la seva habita-
ció, vaig veure que s’havia emportat la roba d’abric. 
Així que tot quadra. Deu ser a la muntanya.

—Deixa que t’acompanyi.
—No, tu has d’anar a l’institut. A més, no vull que 

t’acostis al teu oncle.
L’Eduardo va mirar el seu pare un instant en si-

lenci.
—Tot això és per l’oncle? —va preguntar—. És ell 

qui em vol fer mal?
—No. Però podria fer-te mal sense pretendre-ho.
—Per què no m’expliques què està passant? 
—Farem una cosa. Si em promets que seràs fort 

durant aquests dies, a la tornada t’ho explicaré tot. 
D’acord?

—D’acord. 
—Aleshores vine aquí i fes-me una abraçada.
El noi es va aixecar i va abraçar el seu pare.
—I tranquil —li va dir el Mauricio mentre l’es-

trenyia amb força contra el seu pit—, estaré de tor-
nada abans de dissabte. No em perdria el teu ani-
versari per res del món. 

A l’Eduardo se li va escapar un somriure. Havia 
temut que el seu pare s’oblidés del seu aniversari, 
però, per pudor, no s’havia atrevit a recordar-li-ho.
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