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Quan en Sisco va seure a recompondre’s de la persecució, 
en aquell cúmul inestable de roques, també va intuir que 
la seva grandària descompondria el monticle i es preparà 
per rebre un parell d’empentes més al seu vell i maltractat 
cos. Als pocs segons les roques es van deixar caure al seus 
cansats  peus  de  la  mateixa  manera  que  el  caçador, 
moments abans, s’havia precipitat als inicis de la pedrera.

Li calia frenar la respiració. Els seus ulls blaus, entelats 
pels anys, semblaven que volguessin sortir de les conques 
per anar a parar a la gran boca que oberta tot ho volia 
aspirar. Tenia els llavis ben secs, s’havia esforçat massa 
per la seva edat. Cinquanta anys dedicats intensament a 
la gestió de l’ empresa familiar no li havia deixat temps 
per posar-se en forma, ara que es trobava en decadència 
era  molt  més  evident.  Al  pocs  segons  de  restablir  la 
respiració  els  gossos  tornaren  i  al  incorporar-se  per 
rebre’ls sentí una agulla foradar-li la mà.

- Sisco, has baixat la guàrdia –es va dir mentre veia la 
intenció de l’escorpí de tornar a empaitar al gegant- és 
just el que esperen els meus fills.

S’alçà adolorit.

- Ves que no t’hagin enviat ells, fotut animal! –xisclà de 
ràbia, dirigint-se ara a l’agressiu alacrà. 

Aquell animal encarat amb ell li portà al record l’escola, la 
classe d’astronomia, un Orió agonitzant, un gegant armat 
amb una obsessió tan animal que el  feia cec als perills 
més ínfims, com el seu assassí. Cecs tots dos.

Es  mirà  la  mà  en  un  acte  reflex,  se  la  sentia  cremar, 
també va notar el pols, el verí corrent.
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El dolor el va fer baixar de les estrelles de cop i  la mà 
dreta  es  va  encaminar  a  trobar  quelcom  amagat  a  les 
butxaques de l’armilla de camuflatge. Quan va trobar el 
forat que cercava introduí la mà sana per extreure’n un 
telèfon i s’aferrà a ell com si li  anés la vida. Dubtà uns 
segons si trucar als seus fills o a emergències; va dubtar 
poc, l’ambulància trigaria deu minuts, li recomanaven no 
caminar  ni  posar-se  nerviós,  el  verí  podia  escampar-se 
més ràpidament.

El millor seria no pensar en la família. 

Però  malgrat  les  advertències  del  metge  s’arriscà  a 
caminar;  i  ho va fer  per així  allunyar-se del lloc que li 
accelerava el batec, la pedrera. S’assegué sota la copa d’un 
pi amb molta més cura que en el rocam, ho va fer amb 
tant  d'assossec  que  semblava  que  per  les  seves  venes 
corregués nitroglicerina, i de igual manera que feien els 
animals ferits, es protegí la mà i se sentí molt vulnerable.

Plorà amb intensitat desmesurada, com feia temps no li 
sortia des que havia mort la seva dona, la que afermava la 
família.

Estaferm, esperant l’arribada de l’antídot, tingué la visió 
del dia de la seva mort però d’una manera molt més lírica 
del que recordava; ben bé li semblà el seu epitafi. 

La llunyana trucada que l’havia despertat el diumenge era 
massa matinera per  ser una bona noticia i també massa 
insistent per no ser important. Quan sentí la mala llet de 
la  seva filla  es  preparà pel  pitjor.  Aquesta havia  parlat 
amb el  seu germà i  estaven disposats  a prohibir-li  que 
tornés a sortir a caçar. Acabarien per ingressar-lo en una 
residència si no desistia. Tot ho feien pel seu bé, no pas 
per als seus diners.
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Després  de  penjar  el  telèfon  de  la  cuina  ja  s’havia 
convençut que allò havia estat una equivocació. 

- Demanaven per una altre persona –es va dir deixant de 
banda l’esmorzar.

I malgrat l’amor de filla que es desprenia per la boca de 
l’auricular en Sisco va sortir a caçar. Sentí que la trucada 
de la vida era més forta que la de la seva descendència, 
per alguna cosa seria, pensà. I sortí armat de casa amb 
l’escopeta i els gossos camí del sindicat, on l’esperaven els 
companys.

Durant  el  matí  un  seguit  de  malentesos  va  fer  que  el 
caçador acabés sol a la muntanya amb els seus gossos i el 
seu humor.  Sens dubte  era un dia  injust,  com els  seus 
fills, però el destí li regalava la visió més increïble de la 
seva vida.

A prop del molí vell, en un tros abandonat als esbarzers, 
set  perdius  albines  li  van  sobrevolar  el  cap  just  quan 
començava a perdre la il·lusió fins i tot per disparar. Li 
van semblar les Pléyades que perseguia Orió. Es llençà a 
una sentida lluita per aconseguir aquelles peces divines; 
sentí un desig irrefrenable de posseir-les, es posà a córrer 
tan  feroçment  que  no  reparà  en  els  arbres,  les  arrels, 
pedres que s’interposaven en el seu camí. Topà amb tot, 
va caure tan insistentment que alguna dent sacsejada en 
excés va acabar fora de lloc. 

El desenllaç dramàtic que augurava la cacera d’avui li va 
fer  recordar  amb  nostàlgia  allò  que  unes  hores  abans 
havia  transcorregut.  Com  un  estaquirot  sota  l’arbre  se 
sentí desesperat, obsessionat com aquell gegant grec per 
aquelles  nimfes  convertides  en  colomes  blanques.  Se 
sentí un caçador caçat. Tornà a recordar els fills; el molí i 
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la pedrera era un bon indret per visitar en família, potser 
si que ho feien tot per al seu benestar; podria ser que ja 
no volguessin els seus diners. 
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