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Capítol 1

La nit era seva. Es vestia amb les seves ombres, en degustava les aromes i n’assaboria els sons i els silencis. En Caw
saltava de teulada en teulada, i els únics que el veien eren
l’ull blanc de la lluna i els tres corbs que planaven damunt
seu pel cel tenebrós.
Blackstone s’estenia a banda i banda com una proliferació de bacteris. En Caw va fer unes quantes llambregades a
la ciutat: els gratacels que s’alçaven a l’est; el paisatge inacabable de teulades tortes dels barris més pobres i les xemeneies de la zona industrial a l’oest; els amenaçadors edificis
de pisos abandonats al nord, i en algun punt del sud, el riu
Blackwater, aquell regueró fangós i tèrbol que s’enduia la
porqueria lluny de la ciutat, però que mai no aconseguia
netejar-la. En Caw va percebre la fortor que desprenia.
Va escalar el panell ronyós d’una claraboia i va donar un
cop d’ull a la llum tènue procedent de l’interior, amb les
9
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mans repenjades sobre el vidre. Un encarregat geperut, immers en el seu propi món, movia el mànec d’una baieta i una
galleda, traçant cercles al llarg del passadís que quedava a
sota el noi. No va mirar enlaire. Mai no miraven enlaire.
En Caw va reprendre la marxa i va espantar un colom
gras. Llavors va començar a fer saltirons al voltant d’una
tanca publicitària, conscient que els seus corbs el seguirien.
Dos dels ocells amb prou feines resultaven visibles, eren tot
just unes ombres esvalotades, negres com el quitrà. El tercer
era albí, i les seves plomes blanques el feien resplendir com
un fantasma en la foscor.
Em moro de gana, va murmurar l’Screech, el corb més petit; la seva veu era un grall agut.
Tu sempre et mors de gana, va fer en Glum batent les ales a
poc a poc, a ritme constant. Els petits sou tan golafres!
En Caw va somriure. La resta de gent percebia les veus
dels corbs com els sons habituals en els ocells, però ell hi
sentia més coses. Moltes més.
És que estic en edat de creixença!, va exclamar l’Screech,
batent les ales amb indignació.
Quina llàstima que no puguem dir el mateix del teu cervell, va
respondre en Glum, esclafint a riure.
En Milky, el vell corb cec de color blanc, va sobrevolar els
seus caps. Com de costum, no va badar boca.
En Caw va alentir el pas per recuperar l’alè, deixant que
l’aire fresc li omplís els pulmons. Va absorbir els sorolls de
la nit: el brunzit d’un cotxe circulant sobre l’asfalt llefiscós, la
percussió d’una música en la distància... Més enllà, una sire10
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na i els crits d’un home. No va entendre què deia. A en Caw
no li importava si aquells esgarips eren de ràbia o de felicitat: el terra pertanyia als habitants ordinaris de Blackstone, i
tot el que hi havia més amunt, entre les siluetes dels edificis,
era d’ell i els seus corbs.
Després de passar per davant del baf càlid d’un conducte d’aire condicionat es va aturar, amb els narius dilatats.
Menjar. Alguna cosa salada.
En Caw va accelerar fins al caire del teulat i s’hi va abocar. A baix de tot hi havia una porta oberta que donava a un
carreró ple de contenidors. Era la part del darrere d’un restaurant de menjar per emportar-se que estava obert les vint-iquatre hores. En Caw sabia que sovint llençaven aliments en
perfecte estat. Segurament devien ser sobres, però ell no era
cap llepafils. Va escrutar cada racó fosc, però no va veure res
que l’alarmés. Amb tot, arran de terra qualsevol cosa suposava un risc: es trobava en territori aliè.
En Glum va aterrar al costat d’en Caw i va inclinar el cap.
El seu bec curt i gruixut reflectia la llum daurada d’un fanal.
Creus que és segur?, li va preguntar.
Un moviment sobtat va captar l’atenció d’en Caw. Era
una rata que furgava les escombraries que hi havia a sota.
L’animaló va alçar el cap i el va observar sense por.
—Diria que sí —va dir en Caw—. Estigueu alerta.
Sabia que l’advertència era innecessària. Després de vuit
anys junts, confiava més en els corbs que en si mateix.
En Caw va passar una cama per damunt del caire de la
teulada i es va deixar caure suaument al replà de l’escala
11
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d’emergència. L’Screech va baixar en picat i es va col·locar al
costat d’un dels contenidors, mentre en Glum s’acostava
al caire de la teulada per escrutar el carrer principal des de
les altures. En Milky va aterrar sobre la barana de l’escala
d’emergència, i les seves urpes van grinyolar contra el metall. Tots feien guàrdia.
En Caw va lliscar per les escales. Es va asseure a la gatzoneta un moment, amb els ulls clavats a la porta del darrere del local. L’olor de menjar feia que l’estómac li rondinés
escandalosament. «Pizza», va pensar. «I hamburgueses».
En Caw va remenar dins el contenidor de més a la vora i
en va pescar una capsa groga de poliestirè, encara calenta.
La va partir per la meitat. Patates fregides! Se les va entaforar a la boca. Eren olioses, salades, i tenien les puntes lleugerament torrades. Que bones. El gust de vinagre àcid li va
quedar entravessat a la gola, però li era ben igual: feia dos
dies que no menjava res. Va empassar-se les patates sense ni
mastegar-les, i de poc no s’ennuega. Tot seguit se’n va tornar
a posar un grapat a la boca. N’hi va caure una de la mà i
l’Screech no va trigar ni un segon a acostar-s’hi i atacar
aquell bocí amb el bec.
En Glum va deixar anar un crit rogallós.
En Caw es va arronsar al costat del contenidor, escrutant
les tenebres. El cor li va fer un salt quan quatre siluetes es
van materialitzar al final del carreró.
—Ei! —va dir la silueta més alta—. No toquis les nostres
provisions!
En Caw va retrocedir, subjectant la capsa de patates con12
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tra el pit. L’Screech va emprendre el vol, batent les ales amb
força.
Les siluetes es van acostar, i l’arc de llum provinent d’un
fanal els va il·luminar el rostre. Eren nois, potser un parell
d’anys més grans que ell. Per l’aspecte de la seva roba esparracada, vivien al carrer.
—N’hi ha per a tots —va dir en Caw, assenyalant el contenidor amb el cap. Parlar amb altra gent li provocava una
sensació estranya. No passava gaire sovint.— Hi ha prou
menjar per a tots —va repetir.
—No és veritat —va dir un noi amb dos pírcings al llavi
superior que es va avançar als altres i va fer girar les espatlles amb gest fanfarró—. Només n’hi ha per a nosaltres. I tu
ens estàs robant.
Vols que ens n’encarreguem?, va preguntar l’Screech.
En Caw va brandar el cap. No valia la pena prendre mal
per culpa d’un grapat de patates fregides.
—No facis això amb el cap quan et parlo, lladre de merda! —va dir el més alt—. Ets un mentider!
—Ecs, quina pudor que fot —va dir un noi més baixet,
amb una ganyota.
En Caw va notar com se li encenia el rostre i va recular.
—On et penses que vas? —va dir el noi dels pírcings al
llavi—. Per què no et quedes una estona més?
Tot seguit es va apropar a en Caw i li va clavar una forta
empenta al pit.
Aquell atac sobtat el va agafar desprevingut. Va caure
d’esquena a terra, la capsa li va sortir disparada de les mans
13
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i les patates es van escampar pertot arreu. Els nois se li van
acostar encara més.
—I ara va i les llença per terra!
—Les penses recollir o què?
En Caw es va intentar posar dret. El tenien ben acorralat.
—Si les voleu, són totes vostres.
—Massa tard —va dir el líder, que es va passar la llengua
pels pírcings mentre es ficava una mà a la butxaca—. Ara
ens les has de pagar. Quants diners tens?
En Caw es va posar les butxaques del revés. El cor li anava a cent.
—Estic pelat.
Va veure el centelleig de la navalla que emergia de la
butxaca del noi.
—En aquest cas, ens endurem aquests dits tan llargs que
tens.
El noi s’hi va abraonar. En Caw es va aferrar a la punta
del contenidor i s’hi va enfilar d’un salt.
—Carai, quina rapidesa, no? —va dir el noi—. Agafeu-lo.
Els altres tres el van envoltar. Un va clavar un cop al turmell d’en Caw i un altre va començar a sacsejar el contenidor. Ell intentava mantenir l’equilibri mentre els altres es
feien un tip de riure.
En Caw va veure una canonada a tres metres a mà esquerra i va saltar en aquella direcció. Amb tot, tan bon punt
els seus dits es van aferrar al metall, el tub es va separar dels
maons de la paret i va deixar anar un núvol de polseguera.
En Caw va caure sobre l’asfalt de costat i l’aire li va sortir
14
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dels pulmons com una explosió. Els quatre nois se li van
atansar amb una rialleta al rostre.
—Immobilitzeu-lo! —va manar el líder—. Agafeu-li
la mà.
—No... sisplau...
En Caw va forcejar, però els nois se li van asseure sobre
les cames i li van engrapar els braços. Estava estirat amb les
extremitats en creu, mentre la navalla l’amenaçava des de
dalt.
—Quina li tallem, nois? —va dir, assenyalant les mans
d’en Caw alternativament amb la punta de la navalla—. La
dreta o l’esquerra?
En Caw no veia els seus corbs. Notava com la por li bategava dins les venes.
El noi es va acotar i va clavar el genoll al pit d’en Caw.
—Tris, tros, un potet d’arròs —va començar a cantar—.
Tris, tros...
La punta del ganivet anava d’una banda a l’altra.
Vigila, Caw!, va dir en Glum. Tots els nois van alçar la
vista en sentir el grall eixordador del corb. De cop i volta, va
aparèixer una mà des de dalt que va engrapar el noi de la
navalla per darrere el coll de la samarreta. El noi va xisclar
mentre s’allunyava d’en Caw.
Es va sentir un cop de pell contra pell, i la navalla va
caure a terra estrepitosament.
D’on ha sortit, aquest?, va preguntar l’Screech.
En Caw es va incorporar. Un home alt i prim tenia el noi
dels pírcings al llavi engrapat pel ganyot. Uns cabells cas15
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tanys i aspres sobresortien de sota la gorra de llana tota tacada. Duia diverses capes de roba llardosa, incloent-hi una vella
gavardina de color marró lligada a la cintura amb un cordó
blau esfilagarsat que feia de cinturó. La barba frondosa li
cobria la mandíbula a clapes irregulars. En Caw va imaginar
que devia tenir uns vint i tants anys, i que era un sense sostre.
—Deixeu-lo anar —va dir l’home, amb veu rogallosa.
Enmig de la foscor, la seva boca semblava un forat negre.
—I tu per què t’hi fiques? —va dir el noi que subjectava
el braç esquerre d’en Caw.
L’home va empènyer el noi dels pírcings cap al contenidor, amb força.
—Aquest home està sonat! —va dir el noi que aguantava
les cames d’en Caw—. Fotem el camp d’aquí.
El líder de la banda va recollir la navalla i la va brandar
davant dels nassos del sense sostre.
—Tens sort d’anar tan ronyós —va grunyir—. No vull
que se m’embruti la navalla. Som-hi, tios.
—Foteu el camp! —va rugir l’home.
Els quatre assaltants van girar cua i es van allunyar corrents carreró enllà. En Caw va intentar posar-se dret, panteixant desesperadament. Quan va alçar la vista, va veure els
seus corbs sobre la barana de l’escala d’emergència, tots
junts, observant en silenci.
Després que aquella trepa hagués tombat la cantonada,
una altra silueta més petita es va materialitzar en la foscor
del carreró i es va situar al costat de l’home. En Caw hauria
dit que era un nen d’uns set o vuit anys. Tenia la cara allar16
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gada i pàl·lida, i tenia els cabells rossos i bruts, pentinats de
punta.
—Això, i ni se us acudeixi tornar! —va cridar, brandant
un puny a l’aire.
En Caw va sortir disparat cap a les patates fregides escampades per terra i va començar a ficar-les de nou dins la capsa.
No calia pas desaprofitar un bon àpat. Mentrestant, notava
les mirades del seu salvador i l’altre nen clavades al clatell.
Quan va haver acabat, es va entaforar la capsa a la butxaca de l’abric i va córrer cap a l’escala d’emergència.
—Espera —va dir el sense sostre—. Qui ets?
En Caw es va tombar cap a ell, amb els ulls clavats a terra, i va brandar el cap.
—No sóc ningú.
L’home va fer una rialleta sorneguera.
—De debò? I on són els teus pares, Ningú?
En Caw va tornar a negar amb el cap. No sabia què contestar.
—Hauries d’anar amb compte —va dir l’home.
—Ja em sé cuidar de mi mateix.
—Doncs a nosaltres no ens ho sembla —li va etzibar el
nen, alçant la barbeta.
En Caw va sentir les urpes dels corbs fregant la barana,
damunt seu. Tot d’una, l’home va mirar amunt i, en veure’ls,
va entretancar els ulls. Els seus llavis van traçar l’ombra
d’un somriure.
—Que són amics teus? —va preguntar.
És hora de tornar a casa, va dir en Glum.
17
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En Caw va començar a pujar l’escala sense mirar enrere.
Grimpava de pressa, col·locant una mà darrere l’altra, i els
seus peus lleugers amb prou feines sonaven sobre els barrots. Quan va arribar a la teulada, va donar una última ullada cap avall i va veure que l’home encara l’observava, mentre el nen furgava dins del contenidor.
—S’acosta una desgràcia terrible —el va advertir l’home—. Si et fiques en problemes... parla amb els coloms.
Que parlés amb els coloms? En Caw només parlava amb
corbs.
Els coloms!, va exclamar l’Screech, com si llegís els pensaments d’en Caw. Fins i tot les pedres tenen més seny!
Deu estar tocat del bolet, va fer en Glum. Molts humans ho
estan.
En Caw es va donar embranzida per arribar a la teulada i
tot seguit va arrencar a córrer, però mentre avançava no es
podia treure del cap les últimes paraules d’aquell home. A ell
no li ho havia semblat pas, que estigués tocat del bolet. Tenia
una expressió ferotge i una mirada neta, que no li havia recordat en absolut els vells borratxos que deambulaven pels carrers o que s’arraulien davant de les portes, demanant almoina.
A més, l’havia ajudat. Havia arriscat la vida sense més ni
més.
Els corbs volaven per sobre seu, al voltant dels edificis,
traçant cercles, cada vegada més a prop de la protecció del
niu. De casa seva.
El cor d’en Caw va començar a bategar de manera més
compassada, mentre la nit l’embolcallava en la seva foscor.
18
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