
Número 24, maig de 2008 

Creació  

Un plany dolorós

Un plany dolorós omplí la cambra: s’arrossegà 
un  instant  i  morí  tot  d’una  com  si  hagués 
travessat les parets. 

Semblava el lament d’una bèstia acabada de 
ferir  quan  encara  no  ha  perdut  ni  sang  ni 
energia. El silenci tornà a envair-ho tot. Passà 
un  minut  i  un  cos  es  remogué  entre  els 
llençols  com  si,  més  que  el  plany,  un  eco 
misteriós del plany l’hagués arrancat del son 
profund. Un gat començà a miolar a l’escala: 
els miols creixien de to i  de volum, es feien 
punyents i apressants.

Estàvem tant espantats que no podíem dir ni mitja 
paraula, les cames ens feien figa. Van passar cinc 
minuts. Des sobte, el llençol del llit es va començar 
a moure com si volgués sortir, va alçar-se una bèstia 
ferotge amb uns queixals gegantins i amb sang al 
voltant de la boca. 

Vam començar a córrer per tota la casa, encara ens 
seguia. Les portes, les finestres, estaven tancades!

Hi havia una habitació oberta, en Pau digué:
- Correu, entrem!

Quan  érem  a  dins  només  es  sentia  la  nostra 
respiració exaltada. Ens vam calmar una mica, no es 
sentia  res,  llavors  vam començar  a  preguntar-nos 
que era aquella cosa que ens perseguia. 

Pum, Pum, Pum, algú venia cap aquí, el cor se’ns va 
tornar a accelerar, cada cop es sentia més fort i més 
fort i més fort.

Vam agafar  un bat  de  beisbol  cadascú i  sortírem 
corrents per la porta, en Pau i jo vam poder fugir 
però, la  Maria no,  la bèstia la va agafar,  no vam 
poder fer res. Continuàvem corrents sense saber on 
anàvem.

Semblava que la bèstia s’havia calmat i ja no ens 
perseguia.  Quan  vam  poder  recuperar  l’alè,  vam 
voler trucar la policia, però vam reflexionar, en Pau 
em va dir:
- No val la pena trucar, mai ens creuran.

I jo amb un to trist vaig sospirar:
- És veritat!- D’acord, l’únic que podem fer és ser 

valents i afrontar-ho sense por, venjarem a la Maria- 
vaig dir jo sense acabar d’estar gaire convençuda . 
En Pau i jo vam agafar tot tipus d’armes i eines per 
matar-lo. 

Quan ja estàvem preparats, vam inspirar fort com si 
anéssim a la guerra i vam sortir a la seva caça. Vam 
caminar deu minuts fins que es va sentir un soroll, 
com si algú acabés de tancar una porta.

Espantada, vaig dir:
- Pau, què ha estat això?- Pau, contesta’m! En Pau 
no em contestava, i encara més espantada em vaig 
girar i vaig cridar:
- Pau!, Pau! Ell no hi era, vaig començar a plorar, 
estava sola en aquella mansió vella, amb una bèstia 
que ja s’havia menjat a dos amics meus.

Vaig  pensar  que  jo  sola  no  faria  res,  havia  de 
demanar  ajuda  o  almenys  intentar-ho.  Caminant 
amb  peus  de  plom per  tota  la  casa,  buscant  un 
telèfon,  anava pensant  què faria  si  em trobava la 
bèstia. 

A  sobre  d’un  armari,  vaig  trobar  una  carta  que 
posava:

“ Ves cap a l’habitació amb la porta verda del segon 
pis, si hi vas no et passarà res”.

Sense saber perquè, vaig decidir anar-hi. 

Vaig comptar fins a tres abans d’obrir la porta.
- Un , dos, tres, la vaig obrir.

Sabeu què em vaig trobar?.

Sí!  Avui  era  el  meu  aniversari,  hi  eren  tots:  els 
pares,  els  familiars,  els  amics...  dient  tots: 
“FELICITATS LAURA”.

En  Pau  i  la  Maria  estaven  bé,  tot  ha  estat  una 
sorpresa. Primer em vaig alegrar, tot havia resultat 
un  mal  son,  després  els  vaig  renyar  per  la  mala 
passada.

Van  ser  els  moments  de  la  meva  vida  que  vaig 
passar més por, una experiència inoblidable. 
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Posa fil a l'agulla i continua la història... 
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