
L’instant que ho va canviar tot 

Uns ulls blaus em fiten des de la foscor, el cor em comença a bategar bojament dins el pit. Ximpleta! 

Només és un mirall. Em distrec uns segons observant a aquella noia de cabells curts i castanys, 

fisonomia àgil i prima, estatura mitjana i expressió decidida. Em sembla increïble que no hagi 

canviat gens per fora, essent del tot diferent per dins. No tinc temps, m’afanyo a agafar els 

documents i salto per la finestra, on la neu m’esmorteeix la caiguda. Corro en direcció al bosc 

perquè sota els arbres els sigui impossible seguir-me el rastre. 

En arribar a casa, em poso a estudiar els diferents documents que he aconseguit agafar de casa 

l’alcalde. Visca! Els he agafat tots i ara ja no m’aturarà ningú. Analitzant-los m’adono que no anava 

mal encaminada, són documents policials. Aquests, confirmen la presència d’éssers i fenòmens 

estranys a les rodalies del poble, just a on hi va haver l’incident que em va canviar per sempre. 

Estic preparada per sortir, igual que el sol que comença a despuntar i a il·luminar-ho tot en la 

llunyania. Mai havia estat una noia temerària, però ara mateix ja no tinc res a perdre, al poble no 

m’hi queda res ni ningú. 

A mig camí, amb els sentits més alerta que mai, m’adono que hi ha algú que em segueix, he sentit 

passes, n’estic segura. Amagada darrere uns matolls aconsegueixo distingir un noi que es dirigeix 

cap a on soc. El conec, hem anat sempre junts a classe, però d’això sembla que en faci una eternitat. 

Sagaç com una àliga, clissa les petjades que no he pogut esborrar i en un tres i no res el tinc al 

davant. 

A l’instant, comprenc que m’ha estat seguint i observant des d’aquell maleït dia. Això em produeix 

sentiments contradictoris. Per una banda no vull que interfereixi en absolut en el que faré, perquè 

intentarà dissuadir-me i si no, em molestarà. Malgrat tot, per l’altra banda m’agrada saber que hi 

ha algú que no m’ha estat ignorant ni deixant de banda com si no hagués existit mai. 

-Deixa’m estar, i no et fiquis on no et demanen 

-Ho faria si darrerament haguessis fet alguna altra cosa a part del burro 

Ara resulta que he estat fent l’idiota, li dono l’esquena i me’n vaig. 

Em va al darrere, cosa que em treu de polleguera, per què no se’n va a casa seva? 

L’ignoro, però de cop i volta ja hem arribat a la clariana on va passar tot. Indecisa i sense saber què 

fer, surto del camí i em poso a baixar per un pendent molt pronunciat. Espero perdre’l de vista. 



 

Em comencen a passar records d’aquell dia pel cap, talment com si fos una pel·lícula. La tremolor 

del terra, els xiscles i com la foscor els engolia en un tancar i obrir d’ulls. 

Una mà a l’espatlla em sobresalta a la vegada que em torna a la realitat. M’adono que m’havia 

quedat paralitzada recolzada en un arbre quan em pregunta si em trobo bé. Responc que sí. Però 

conscient que a partir d’ara serà dur per mi, em giro disposada a continuar, i li pregunto si em vol 

acompanyar. Suposo que pel meu to de veu decideix no preguntar res i em segueix sense queixar-

se. M’avergonyeixo del meu egoisme, però ara mateix m’anirà molt bé tenir-lo al costat. 

-Ei! Què és allò? 

Em giro encuriosida i miro cap a on assenyala, hi ha com una mena de cova enmig del pendent, 

camuflada darrere unes heures que pengen d’unes roques. Sincerament no sabia ben bé què 

estava buscant, ara sé que definitivament és això. Notant que sense el seu avís m’hauria passat 

completament per alt li dono les gràcies i li explico que m’endinsaré a la cova. No esperava que 

m’acompanyés, però m’ha seguit sense pensar-s’ho dos cops. 

A la boca de la cova agafo una llanterna que portava. Veig que no vacil·la i vol continuar amb mi, 

tot i que puc sentir els batecs del seu cor i té les pupil·les completament dilatades per l’espant. 

Comença a repetir-se una pregunta dins el meu cap: Com és que segueix amb mi? 

Ja tinc massa preocupacions com per estar donant voltes a això també, així que comencem a 

avançar. No m’agrada el silenci de la gruta, i sé que es mereix saber tota la veritat, a mi també 

m’anirà bé recordar-ho tot per saber a què m’enfronto. 

-Era un dia com qualsevol altre i vam decidir anar de pícnic al bosc amb la família i les meves 

amigues. Just a l’esplanada on he girat abans per començar a baixar, va passar tot. De cop, sense 

previs tremolors ni res, es va obrir el terra sota nostre i tots van caure dins la terra enmig de crits 

d’espant i sorpresa. Jo vaig aconseguir mantenir l'equilibri, no sé per què vaig ser l’única. Segons 

després, la terra es va tornar a ajuntar. Podries dir que va ser una falla, però si haguessis estat allà 

sabries que no va ser res normal. 

Sento com comença a respondre, però immediatament és interromput per uns crits esgarrifosos 

que provenen del fons de la caverna. Ens quedem glaçats incapaços de fer res i m’adono que si 

volem viure hem de sortir d’aquí. 

Ell pensa el mateix perquè em toca l’espatlla, em giro, però no és ell. 



 

Al meu davant ara hi tinc una criatura esgarrifosa, rosada i translúcida, així que puc veure l’entrada 

de la cova a través d’ella, una llum a la qual em sembla impossible arribar. 

Té els peus allargats amb urpes en lloc de dits, mentre que les mans són iguals però enormes. 

Aquestes extremitats són extraordinàries per fer forats i moure’s per sota terra; en canvi, el morro, 

amb desenes de dents esmoladíssimes col·locades sense cap mena d’ordre per tota la seva boca, 

sembla especialitzada a esquarterar cossos. 

He aconseguit esbrinar què va passar aquell dia, però no acabo de comprendre si el cost ha sigut 

massa alt. 
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