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"He who makes a beast
out of himself gets rid

of the pain of being a man"

Samuel Johnson
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Annie tancà la porta i hi posà una cadira i una caixa com 
a barricada,  però al  cap de  pocs  segons porta,  cadira i 
caixa  sortiren  impulsades  cap  a  la  paret  de  l’habitació 
amb una velocitat descomunal. Al xocar contra la paret, 
una pota de la cadira colpejà l’espatlla d’Annie i aquesta 
caigué a terra per l’impacte. A pocs metres d’ella, aquella 
bèstia  bípeda  i  totalment  fora  de  control  la  mirava 
fixament.

Adrian tornava cap a casa mentre es mirava les mans i les 
cames. Ell no notava res diferent. Per més que intentava 
fixar-se  en  cada  detall  ell  seguia  tenint  la  mateixa 
sensació  de  sempre.  Resignat,  seguí  enfilant  Lambeth 
Road  en  direcció  Kennington  Road  pensant  si  el  que 
havia passat pocs minuts abans havia passat de debò.

La sala era fosca, il·luminada únicament per la tènue llum 
d’aquelles dues torxes.

- Bé, bé. Així que aquest és el motiu de la teva visita oi?

- Sí – contestà l’home de l’americana negra..

- Ja... i, digues: tu hi creus de debò en els meus mètodes? 
–preguntà l’amfitrió.

- Sincerament, ja no sé en què creure i què no. Més que 
res vull aconseguir el meu objectiu, i provaré el que faci 
falta per tal d’assolir-lo.

Annie  esquivà  per  pocs  centímetres  l’escomesa  de  la 
bèstia,  s’incorporà  com va  poder  i  sortí  corrent  fins  al 
menjador. L’animal la seguí donant passes brusques però 
segures.  Ella  sabia  que  havia  de  fugir  i  per  això 
necessitava  allunyar  la  fera  de  l’entrada  principal,  així 
que intentaria  que aquesta la  seguís  fins  una habitació 
per apartar-la del camí i poder fugir de la casa.
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A meitat de Kenington Road, Adrian va tenir que frenar. 
Alguna cosa es removia per dins seu. Es passà la ma per 
la  cara  eixugant-se  la  suor.  Estava  sent  un  agost  molt 
calorós per ser Londres. Intentà recuperar el fil dels seus 
pensaments de nou i prosseguí la seva trajectòria.

El  xaman  agafà  una  petita  ampolla  transparent  plena 
d’un líquid morat.

- Aquí està el que tu vols. Però has de tenir en compte que 
no hi haurà volta enrere, per això abans de prendre-t’ho, 
vull saber el motiu de la teva decisió i si n’estàs totalment 
convençut.

-  Està  bé.  –L’home  de  l’americana  negra  el  mirà 
fixament–.   Digui’m  exactament  què  vol  saber,  i  jo 
contestaré a les seves preguntes.

La bèstia, que fins ara estava mirant a Annie, de sobte 
centrà la seva atenció en un altre objectiu: estava mirant 
la  cistella  de  fruita  que  hi  havia  sobre  la  taula. 
Sigil·losament s’acostà al cistell i després d’uns segons de 
dubte,  començà  a  devorar  el  menjar.  Aprofitant  el 
moment, Annie intentà avançar lentament cap a la porta 
però l’animal s’adonà compte de les seves intencions i es 
girà mentre rugia amb vehemència.

No podia deixar de pensar en el que li havia passat just 
una  setmana  abans.  També  era  un  dia  estranyament 
calorós com el d’avui. En arribar a casa d’ella, sentí dues 
veus juganeres, acaramel·lades; la veu de la seva promesa 
barrejant-se  melodiosament  amb  la  d’un  altre  home, 
entrellaçant-se ambdues veus, formant un discurs eròtic i 
enjogassat. Adrian tornà a parar a mig carrer. Li costava 
respirar i es sentia feixuc.

4



El xaman somrigué maliciosament:

- Així doncs, per què vols això?

-  Perquè  tota  la  meva  humanitat  és  un  obstacle.  Els 
sentiments em lliguen fortament i no em deixen ser lliure. 
Els  homes  hem  deixat  enrere  la  llibertat,  ens  hem  fet 
responsables i ens hem ancorat a una moral, però aquesta 
moral és fictícia, és una cosa forçada, i cap cosa forçada 
funciona. Vull alliberar la meva ànima, així que he vingut 
aquí  ni  més  ni  menys  que  per  trencar  els  grillons  que 
subjecten el meu potencial.

- Et veig molt convençut del que dius. Bé, crec que no tinc 
res més a afegir.

Veient que aquell monstre li barrava el pas, Annie agafà 
un  tros  de  la  cadira  que  la  fera  havia  destrossat  i  la 
intentà colpejar amb totes les seves forces. Tot i així, la 
bèstia va ser capaç d’anticipar-se a la seva acció i amb un 
àgil  moviment  acotxà  el  cap  i  li  propicià  un  cop  a  les 
cames, tombant-la contra el terra. Des del terra, immòbil, 
Annie  podia  veure  la  saliva  que  regalimava de la  boca 
d’aquell animal. La mirada del depredador arraconant a 
la  seva  presa  no  deixava  entreveure  cap  traça 
d’humanitat.

Adrian no podia contenir les seves llàgrimes. Ell en cap 
moment havia fet res, absolutament res perquè Annie li 
fos  infidel.  Tota  una  vida  treballant  dur  i  una  moral 
exemplar no li havien donat els seus fruits. Estava fart de 
reprimir els seus instints en detriment del que era moral 
o  no.  Adrian  tremolava  mentre  les  seves  mans  es 
deformaven i el seu cos començava lentament a esdevenir 
el d’una bèstia. Mai més tornaria a sentir remordiment ni 
responsabilitat.
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El  xaman  entregà  l’ampolleta  que  contenia  el  líquid 
morat  a  l’home  de  l’americana  negra.  -L’efecte  no  és 
immediat,  però  tot  i  així  és  bastant  ràpid.  En  quan 
t’empassis  el  líquid  mai  més  tornaràs  a  ser  l’Adrian 
Smith, sinó que deixaràs pas a la teva bèstia interior, al 
teu  jo  més  primitiu  i  pur.  Al  teu  jo  essencial.  Adrian 
pràcticament ni l’escoltà. Tragué un bitllet de cinquanta 
lliures de la butxaca de la seva americana i  el llançà al 
xaman. Acte seguit, agafà l’ampolleta i s’empassà el líquid 
morat. 
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