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El vent xiuxiueja el teu nom. Eleanooor, Eleanooor... És 
gèlid com el teu cor i esquinça el meu rostre amb les seves 
fulles  esmolades.  La  meva vida  s'escola  gola  avall  i  ho 
impregna tot al seu pas, cobrint l'herba amb la saba de les 
meves venes. Noto el ferum de la humitat ressecant-se en 
el meu cos. La foscor m'arrossega cap a un abisme que jo 
mateix he cavat.  Com podia saber que no eres com les 
demés?

Ajagut  en  aquesta  clariana  del  bosc  puc  veure  les 
capçades dels  arbres i,  més enllà,  el  cel  ple d'estels.  El 
mateix  que ens  guaitava aquest  vespre  al  voltant  de  la 
foguera. Feia poques hores que havies arribat a l'alberg, 
però  ja  havia  aconseguit  captar  la  teva  atenció.  Les 
ànimes solitàries sempre s'atreuen i no vas dubtar ni un 
moment en asseure't al meu costat durant el sopar.

Llavors et vaig explicar la llegenda de l'estany. La bellesa 
que es descriu d'aquest paratge et va seduir, com a totes 
les altres. I la curiositat finalment va vèncer la prudència, 
i et va fer sortir del refugi durant la nit per endinsar-te en 
el  bosc.  Una  altra  excursionista  que  es  perdria  sense 
deixar rastre. O això em pensava jo.

Ara sé que tenies els  teus propis plans.  Hauria d'haver 
sospitat de la teva mirada: massa fàcil, massa encisadora. 
Està clar que, amb el temps, m'he tornat estúpid i confiat. 
En tots aquests anys he aconseguit moltes més víctimes 
de les que mai m'hauria imaginat. I sempre va resultar 
força senzill. Sempre. Fins aquesta nit en què hem creuat 
els nostres destins.

Recordo  com  caminaves  entre  els  matolls.  A  intervals 
t'aturaves i miraves darrera teu. Podia veure la lluentor 
dels teus ulls en la penombra. Què cec he estat al pensar 
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que miraves cap al refugi!  En realitat t'asseguraves que 
t'estava seguint, que la teva partida de caça no seria en va.

A  l'arribar  al  llac  t'has  assegut  sobre  una  roca  i  t'has 
començat  a  despullar.  M'he quedat  bocabadat.  Aquesta 
part  del  guió  sempre  m'ha  pertocat  a  mi,  i  ara  em 
privaves del plaer d'arrancar-te la roba. Per un instant, en 
què s'ha aturat el temps, he contemplat com descobries la 
finor  de  la  teva  pell.  Sota  el  reflex  de  la  lluna  plena 
semblaves talment un àngel. Has encès el meu desig com 
cap  altre  ho  havia  fet  abans.  Una  trampa  perfecta,  ho 
reconec.

He sortit del meu amagatall i he corregut cap a tu amb el 
ganivet a la mà. Mentre corria observava amb luxúria el 
teu cabell, brins de seda que t'acariciaven l'esquena fins 
més enllà de la cintura. Ja no podia esquinçar-te la roba, 
però res impediria  que obtingués  la  meva recompensa, 
que et fes meva per uns instants. Només tenia que córrer 
els pocs metres que ens separaven.

Però m'he adonat  que quelcom no funcionava.  Estaves 
immòbil,  aliena  al  perill  que  t'assetjava.  Semblaves 
abstreta  en la  imatge de  la  lluna,  indiferent  a  la  meva 
emboscada. Ni tan sols t'ha sobresaltat el crepitar de les 
fulles  i  els  branquillons  que,  sota  els  meus  peus, 
trencaven  el  silenci  de  la  nit.  I  he  dubtat  a  pocs 
centímetres de tu, amb l'arma alçada a punt d'etzibar la 
primera punyalada.

I  llavors  ho  he  pogut  copsar.  M'he  quedat  de  peu, 
paralitzat,  veient com se't tensaven tots els músculs.  El 
teu  cabell,  abans  sedós,  s'ha començat  a  recargolar  i  a 
espessir-se mentre es retirava cap a la base del teu crani. 
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Arreu de la teva pell ha començat a aflorar un pèl gruixut, 
bru, que embolcallava cada centímetre de la teva nuesa.

He vist horroritzat com les teves extremitats s'allargaven 
de  forma  grotesca,  exagerada,  i  com  el  teu  cos  es 
doblegava  cap  endavant.  Unes  orelles  punxegudes 
emergien per sobre del teu cap, ara allargat i pelut. I una 
cua començava a formar-se entre les teves natges.

Has llançat un udol i, d'un salt, t'has girat cap a mi. He 
entès el meu destí a l'instant. La lluïssor de la lluna t'ha 
transformat de víctima a caçadora. Dels teus ullals queia 
una  saliva  espessa,  escumosa.  Els  teus  ulls  verds  em 
miraven de fit a fit mentre alçaves el que havien estat els 
teus  braços,  mostrant  unes  ungles  afilades  i 
amenaçadores.

Tot d'una te m'has llençat al damunt. El meu intent de 
defensar-me ha estat inútil: un ganivet contra les urpes 
d'una bèstia enfurismada. Abatut, postrat davant la teva 
figura imponent, has devorat sense compassió la carn i el 
múscul  del  meu  cos.  Després  has  desaparegut  per  un 
corriol,  segurament  que  per  cercar  noves  preses 
emparada en la foscor de la nit.

Ara el vent arrossega el meu darrer alè i ja fa estona que 
ha deixat de xiuxiuejar el teu nom.
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