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Abraham és un dels mascles més cotitzats dels hadza. A 
les  seves  indiscutibles  qualitats  genètiques  (altura, 
rapidesa,  músculs  llargs  i  flexibles,  agudesa  visual)  hi 
afegeix  la  sagacitat  heretada  de  la  mare  i  el  valor 
característic del pare. I si la majoria dels seus congèneres 
són caçadors  recol·lectors,  Abraham és  només caçador. 
Un  dels  millors,  potser  el  millor,  pensa  sovint  mentre 
persegueix peces grosses i difícils d'abatre. A diferència 
d'altres  membres  de  la  tribu,  ell  sempre  caça  sol.  Vol 
endur-se tot el mèrit encara que això impliqui haver de 
passar-se  llargues  jornades  al  bosc.  Podríem  dir  que 
Abraham és un típic cas de caçador ostentós. Li agrada 
encalçar cérvols com més grans millor. Tot sol.  Un cop 
abatuts  els  carrega  fins  el  poblat,  on  es  mostra  tan 
generós que de vegades,  després de repartir  la carn,  la 
seva ració és tan migrada que algú podria pensar que no 
val la pena dedicar tantes hores i esforços a la cacera. No 
és pas així. Abraham sap perfectament que, a més de ser 
un caçador de primer nivell, li convé ser el més generós. 
És l'única forma de guanyar-se el respecte dels camarades 
i  l'admiració femenina,  que al  capdavall  és  el  seu gran 
objectiu. No li fa res passar-se setmanes senceres sense 
abatre cap animal i alimentant-se exclusivament de fruits 
i  tubercles  si  després  pot  aparèixer  al  poblat  amb una 
peça enorme i repartir carn en abundància per a tothom. 
Els caçadors reputats són els que tenen més èxit entre les 
dones. I en una tribu com la seva, on ningú no es casa 
amb  ningú  i  les  femelles  poden  decidir  lliurement  les 
seves parelles de còpula, l'única forma d'assegurar-se el 
sexe i la carn és ser un caçador reputat. Folles tant com 
vols i,  encara que sigui a través de la femella a qui has 
regalat la carn, sempre t'acaben arribant les proteïnes que 
necessites per continuar sent tan fort i viril, tan admirat. 
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Abraham  hi  ha  reflexionat  molt,  sobre  aquest  tema. 
Sobretot  en  les  jornades  de  penúria,  quan  comença  a 
pensar  que  li  serà  impossible  matar  cap  bèstia 
voluminosa. En aquests moments de debilitat pensa que 
seria  molt  més pràctic  cercar  peces  petites  i  esquifides 
(rosegadors, ocells, fins i tot algun insecte), cruspir-se-les 
ell mateix i, després, fer-li algun regal humil a alguna de 
les  dones  menys  agraciades.  Així  almenys  no  passaria 
gana i segurament s'asseguraria la seva ració de sexe, tot i 
que en aquesta  tribu,  on mai  no hi  ha hagut  regles  ni 
calendaris, és molt complicat preveure res. Però sempre 
acaba  arribant  a  la  conclusió  que  tenir  un  físic 
excepcional i reunir tots els requisits que s'esperen d'un 
caçador competent l'obliga a donar el millor de si mateix 
en cada sessió de cacera, per infructuosa que acabi sent. A 
més,  a  ell  sempre  li  han  agradat  les  dones  maques  i 
poderoses,  amb  cames  llargues,  pits  gegantins  i  boca 
juganera;  dones  que  es  disputen  els  seus  favors  quan 
comença  a  repartir  la  carnassa.  Ben  mirat,  la  seva 
estratègia és prou còmoda: deixant de banda l'esforç que 
exigeix la cacera, quan torna al poblat no ha de fer res 
més que esperar que les  dones decideixin a  trompades 
quina serà la primera que s'hi acostarà per gaudir de la 
celebració de la carn. Com que les femelles de la tribu no 
tenen  manies,  el  més  normal  és  que  totes  les  que  es 
barallen  acabin  jaient  amb  ell.  Encara  que  perdin  el 
combat  per  ser  la  primera,  mantenen  les  ganes  de 
fornicar amb ell, es desviuen per alimentar-lo i fan tot el 
possible perquè la pròxima vegada, quan torni al poblat 
amb el cadàver d'algun animal poderós, les obsequiï amb 
carn i atenció. 

Avui  fa  quinze  dies  que Abraham persegueix un cérvol 
immens sense deixar de pensar en les dones de la tribu i 
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la  seva  manera  de  relacionar-s'hi.  La cacera de  cérvols 
immensos  és  esgotadora,  però  també  et  deixa  molt  de 
temps per submergir-te en les teves cabòries. El problema 
és que ja fa temps que li  agrada una dona, només una 
dona amb qui fins ara no ha aconseguit jeure mai. Potser 
és pel seu maleït costum de repartir la carn entre el major 
nombre possible de femelles. O per la senzilla raó que ella 
prefereix altres caçadors reputats. El cas és que mai no ha 
pogut accedir als pits i  la vagina de la dona que més li 
agrada i pensa que ja ha arribat el moment de resoldre 
aquesta situació incomprensible. Per això ha decidit que 
quan caci el cérvol gegantí que persegueix des de fa dues 
setmanes  posarà  fi  al  costum de  repartir  la  carn  entre 
totes les femelles del poblat. Potser sí que en compartirà 
algun trosset, però la major part de la presa serà per a la 
dona que li  agrada.  Ja  s'imagina  que això  no  farà  cap 
gràcia a la resta, però s'ha ficat al cap jeure amb ella i farà 
tot el possible per aconseguir-ho. En realitat, el seu pla 
encara va més enllà. Abraham aspira a establir un vincle 
més o menys permanent amb la dona que li agrada. Creu 
que si li  regala bona part del cérvol ella comprendrà el 
missatge, la revolució que li planteja. No hi ha cap llei que 
digui que un home i una dona no puguin estar sempre 
junts,  i  ell  ja  comença  a  cansar-se  d'haver  de  repartir 
atencions  cada vegada que torna amb la  carn assolida. 
Vol estar sempre amb la dona més maca del poblat, la que 
mai no ha lluitat per jeure amb ell, la que quan torni amb 
el  cérvol  immens  comprendrà  que  és  molt  afortunada 
perquè Abraham ha pensat en ella. Només en ella.

És clar que preveure el que succeirà no li servirà de res si 
no  aconsegueix  abatre  la  bèstia  que  encalça  des  de  fa 
tants dies. La cacera d'un cérvol immens requereix força i 
voluntat, ànim i moltíssima resistència. Com que el cérvol 
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és  més  ràpid  que  ell  i  en  condicions  normals  mai  no 
podria  acostar-s'hi  prou  per  pelar-lo  amb  la  llança,  la 
tàctica d'Abraham és esgotar-lo completament. El cérvol 
no sua, no transpira. Ell sí. A la llarga, això li dóna cert 
avantatge  en  la  persecució.  L'animal  es  fatigarà  abans. 
Potser trigarà uns dies més, però arribarà un moment que 
ja no podrà fer grans esforços i Abraham podrà matar-lo. 
El  més important és  no perdre'l  mai  de vista,  o com a 
mínim no deixar d'empaitar-lo en la direcció correcta, ni 
que  sigui  mitjançant  pistes  com  les  petjades  o  els 
excrements. És un cérvol molt gros i les seves peülles són 
inconfusibles.  La  merda també.  Passen  tres  dies  més  i 
Abraham cada cop el té més a prop.  Fins que,  quan ja 
comença a témer que qui es quedarà sense forces serà ell, 
el troba ajagut a terra, amb tot l'aspecte d'haver claudicat. 
Quan  el  veu  acostar-se  llança  un  bramul  terrorífic  i 
s'incorpora amb dificultats. Massa tard. Ja li ha clavat la 
llança al cor. La bèstia encara corre uns quants metres, 
però acaba caient i Abraham pot rematar-la. Li sap greu. 
Sempre li sap greu. En el fons, pensa que el cérvol i ell no 
són tan diferents. Tots dos són exemplars destacats de la 
seva espècie. Tots dos ho fan el millor que poden. Mentre 
arrossega els cent quilos de cérvol en direcció al poblat  –
una tasca tant o més dura que la cacera mateixa, sobretot 
si  es  té  en  compte  que  s'ha  allunyat  més  de  deu 
quilòmetres–,  Abraham  s'anima  pensant  que  ja  queda 
poc per variar el rumb de la seva vida, per convertir-se en 
el primer hadza que es fixa en una sola dona. Però no pot 
despistar-se ni un moment. El camí és ple de perills. Ha 
de  foragitar  els  voltors,  i  també  un  parell  de  hienes 
atretes per l'olor del cérvol mort. Per sort, no apareix cap 
lleó. Abraham no tindria cap més remei que abandonar el 
cérvol i  fugir corrent per salvar la vida. No seria pas la 
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primera vegada. Aquest cop, però, sembla que tindrà sort. 
No  sabria  dir  quantes  hores  triga  en arribar  al  poblat, 
però hi arriba.

La  tribu  sencera  s'amuntega  al  seu  voltant.  Abraham 
somriu satisfet. Exhibeix orgullós l'enorme cérvol que ha 
caçat amb la llança i arrossegat amb les mans. Les dones 
esperen expectants. La que agrada Abraham també hi és, 
però més lluny, com si no confiés a rebre cap tros de carn. 
Conscient que és a punt de protagonitzar un fet històric, 
Abraham talla les orelles del cérvol. I després el morro. 
En fa quinze o vint talls i  els reparteix entre les dones, 
que el miren amb cara de no entendre res. Cada una rep 
un trosset ridícul,  que no serviria ni per alimentar una 
formiga. Els murmuris creixen en intensitat. L'única que 
es  queda  sense  res,  almenys  aparentment,  és  la  que 
agrada  Abraham,  que  l'observa  estranyada.  Fent  una 
demostració de força, Abraham es carrega el cérvol a les 
espatlles i camina fins a la dona que li agrada. Fa caure la 
peça als  seus peus.  Cent quilos de carn per  a una sola 
dona.  Els  murmuris  es  transformen  en  crits  de 
desaprovació.  Algunes  femelles  l'insulten.  D'altres 
l'amenacen. Fins i tot n'hi ha una, la més vella, amb una 
cara tan arrugada que Abraham no hi jauria ni per tota la 
glòria del món, que li pronostica que perdrà la virilitat, 
que l'escridassa i el maleeix dient-li que ja no és un home. 

No  importa.  La  dona  que  li  agrada  l'acompanya  molt 
contenta amb els cent quilos de cérvol. És impossible que 
entre  tots  dos  puguin  menjar-se'l  sencer  abans  que  es 
podreixi, però Abraham pensa que si vol aconseguir els 
seus propòsits li cal ser egoista. Les paraules de la vella 
no  li  han  fet  cap  mena  de  gràcia,  però  ha  d'intentar 
oblidar-les.  Ja  no vol  saber  res  de  cap  altra  dona.  Vol 
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estar sempre amb la que li agrada, només amb ella. Que 
l'esperi  quan  surti  de  cacera  i  no  tingui  temptacions 
d'anar amb cap altre home. Que sàpiga que amb ell tindrà 
garantida la carn. Que se senti orgullosa de ser la parella 
del millor caçador de la tribu. Arriben a un racó apartat 
de les mirades alienes i comencen a rostir un tros de llom 
de cérvol. El devoren en silenci. Amb dentegades ferotges, 
pròpies de qui fa temps que passa gana. No es diuen res. 
Només es  miren.  Ell  no es pot  treure  del  cap els  mals 
presagis de la vella. Es repeteix una i altra vegada que no 
tenen cap importància, que la seva virilitat no corre cap 
perill. Per evadir-se dels pensaments negatius, observa la 
dona que li agrada. A la llum de les flames sembla encara 
més maca. Té la cara rodona, uns ulls negres grandiosos i 
els pits més exorbitants que ell ha vist mai. Quan ja s'han 
saciat  es  miren  fixament  als  ulls.  Sense  majors 
preàmbuls, Abraham s'hi llança a sobre. És la peça més 
cobejada, i per fi serà seva. Al cap d'un moment s'adona 
que alguna cosa no acaba de rutllar. Ella també el mira 
sorpresa. Abraham s'aixeca d'un salt per tocar-se el penis. 
No és el tros de ferro roent que acostuma a ser cada cop 
que s'acosta a una dona després de menjar cérvol. Només 
són  vint  centímetres  de  carn  que  pengen.  Sense  sang. 
Sense vida. Ella sembla decebuda. Ell se la sacseja amb 
totes les seves forces. No serveix de res. Continua pansida 
i arrugada. Abraham se l'acaricia. Després se la colpeja. 
Res a fer. Desesperat i avergonyit per la maledicció que 
pateix, mira de reüll la dona que li agrada, que somriu i 
actua com si  no passés res.  Ara ja  sap que ella  només 
volia  la  carn.  Dolgut  i  rabiós  per  la  situació,  intenta 
penetrar-la amb el  penis tou.  Com ja es temia,  no pot. 
Sense que ell  ho sàpiga, Abraham està patint el  primer 
cas d'impotència psicològica.

7



Primera edició en ePUB i PDF: juny de 2012.

Aquest relat fou presentat en la 15a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2011-2012 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

