
 

 

L’ALTRE MONSTRE 

Confiava que el monstre no vingués aquesta nit. Que degut a la brutal tempesta nevada a 

l'horitzó decidís quedar-se dins el cau. 

 

La porta s'obre a poc a poc i m'adono que desitjar a les estrelles no funciona. Ell torna. 

Primer la seva ombra, colossal i corcada que es retalla a les lleixes dels llibres d'en Teo. 

Una figura monstruosa, immensa i peluda que avança ràpidament per la meva habitació. 

 

Tanco els ulls perquè no vull veure, però l'olor m'arriba, tabac desgastat i llacunes fètides. 

Sento les seves passes més a prop i el seu pes sobre el meu llit. 

Segueixo sense mirar-lo perquè sé que passarà i perquè no vull. Vull que pari, però ell és 

fort, molt més fort que jo. Així que em quedo quiet quan de la seva boca surt el meu nom, 

diu que m'estima i que jo l'estimo a ell. Mentrestant la seva mà d'ungles afilades repassa 

les meves cuixes, entretenint-se a les ferides d'altres vegades. 

 

Arriba un moment en què no puc més i a l'obrir els ulls el veig, recolzat sobre meu i 

petonejant-me. Una escalfor recorre les meves cames, mullant el llit. I com tantes altres 

vegades crido el pare perquè em vingui a salvar. 

No contesta i sé que no és a casa, però ho intento perquè no puc més i perquè vull que 

pari. 

 

El monstre s'enfada i em pega, comença a dir-me insults que no conec però la manera com 

les diu m'espanta. 

Llavors arriba la pitjor part, la que no em deixa dormir a les nits i m'evita concentrar-me al 

cole. 

Em toca i em fa coses fastigoses que només he vist a les pelis de grans. 



 

 

A hores d'ara ni ploro, només somico en silenci, ell continua pel que semblen eternitats. 

 

En aquest moment em pregunto com ho fan els altres nens per viure amb el monstre, com 

suporten veure'l cada cap de setmana beguen amb el pare, com aguanten la mare dient-

los de mentiders i buscadors d'atenció. 

 

Penso en el monstre, en les ferides i en els pares, en els nens que ara ploren, i com jo, 

somien un dia on els monstres visquin sota els llits, amagats dins l'armari i un petó de la 

mare el pugui fer desaparèixer. 


