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Sabeu aquests músculs que flexioneu 

per caminar, alçar objectes i parlar? 

Són hamburgueses cobertes de tendons carnosos. 

I aquesta pell que tant us cuideu davant del mirall? 

És una delícia per als paladars més selectes, 

com una cassola de teixit suculent. 

Aquesta informació és 

desagradable però útil.

Els monstres estan per tot arreu... 

i tenen una fam monstruosa...

Fantàstic, fanbooks, fan de tu. 
Un segell actual i atent 
a les noves tendències.
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Si t’ha agradat aquesta 

novel·la, no et perdis: GUILLERMO 
DEL TORO 

és conegut per les seves 
elogiades pel·lícules, com ara 
El laberinto del fauno, Hellboy i 
Pacific Rim. És l’autor de 
Nocturna, una trilogia de 
novel·les de terror amb gran 

èxit de vendes.

DANIEL 
KRAUS  

és l’autor guardonat dels llibres 
Scowler i Rotters, i ha dirigit 
sis llargmetratges. Viu a 
Chicago amb la seva dona.
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U

alguns documents contemporanis afirmen que la his-
tòrica i decisiva Batalla de les Fulles Caigudes va tenir lloc 
en els darrers dos minuts de l’últim quart del partit que es 
disputava a l’estadi Harry G. Bleeker de l’institut Saint B. 
El nostre estimat equip, els Gegants Guerrers, guanyaven 
de només sis punts, i el quarterback sortia al camp amb una 
contusió. Va ser en aquell moment i en aquell lloc, durant 
l’enfrontament més important de la temporada, sobre la 
terra humida, que va caure una heroïna valenta i es va eri-
gir un vencedor inesperat. Encara avui, les llegendes sobre 
aquella nit protagonitzen els contes per anar a dormir i els 
somnis de criatures de totes les edats, ja siguin humanes o 
no. Per tant, llegiu atentament les pàgines que teniu entre 
les mans. Endavant, creieu-vos-en cada paraula. Ben mirat, 
potser algun dia voldreu explicar la història als vostres fills.

Coses més estranyes han passat. Tingueu paciència i ho 
veureu.

Em dic James Sturges Jr., però em podeu dir Jim, com 
mon pare. Temps enrere, jo era com vosaltres. Quan la 
meva aventura va començar, tenia quinze anys. Era el matí 
d’un divendres d’octubre i l’alarma del despertador es va 
disparar a l’hora de sempre, insolent. Vaig deixar-la sonar; 
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22 GUILLERMO DEL TORO I DANIEL KRAUS

havia après a dormir sense fer-ne cas. Per desgràcia, el meu 
pare, en James Sturges Sr., era la persona amb el son més 
lleuger del món: amb un cop de vent en un costat de la 
casa n’hi havia prou perquè es despertés. Llavors venia a 
comprovar si jo estava bé, per la qual cosa també em des-
vetllava. Suposo que tot això era fruit del que li havia pas-
sat al seu germà gran, en Jack. Aquesta mena d’incidents et 
deixen trasbalsat per sempre.

El pare va entrar i va apagar l’alarma. El silenci de des-
prés va ser encara pitjor, perquè jo sabia que s’estava allà 
dret al meu costat, mirant-me. Ho feia contínuament. Era 
com si li costés creure que hagués sobreviscut una altra nit. 
Vaig obrir una mica els ulls. El pare duia una camisa de 
botons massa ajustada, amb el coll brut, i intentava cor-
dar-se el botó del puny esquerre, un gest que feia cada matí 
abans de rendir-se i demanar-me ajut.

Tenia aspecte d’home vell. De fet, ho era. Més que la 
majoria de pares que jo havia conegut, considerant les ar-
rugues que tenia al costat dels ulls, la densitat dels pèls que 
li creixien a les celles i les orelles. Era gairebé calb. Per 
acabar-ho d’adobar, anava encorbat, cosa que jo mai no 
havia vist fer a cap altre pare, però dubto que això tingués 
a veure amb l’edat. Crec que alguna altra cosa li pesava 
damunt les espatlles.

—Vinga, lleva’t. Amb alegria.
Ell no semblava gaire alegre, precisament. Mai no ho 

estava.
Em vaig incorporar i vaig observar com es repenjava als 

porticons d’acer de la meva finestra. De la butxaca es va 
treure les ulleres, reenganxades al centre amb una tireta, 
com sempre, i va contemplar els botons de la caixa de co-
mandaments amb els ulls entretancats. Després de teclejar 
la contrasenya de set xifres, va dreçar l’esquena i els panells 
d’acer es van obrir en forma d’acordió per revelar un dia 
assolellat.
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—No t’hi escarrassis —vaig grunyir—. Els tornaré a 
tancar quan marxem.

—És important que als nois en edat de creixement els 
toqui la llum del sol.

Per la manera com ho va dir, es notava que no s’ho 
empassava ni ell.

—Jo no estic en edat de creixement —vaig respondre. 
Cal dir que en qüestions de mida m’assemblava força al 
pare i, com tothom, esperava amb candeletes fer l’estirada 
definitiva.— De fet, crec que m’estic encongint.

Ell es va barallar una estona més amb el botó del puny 
esquerre abans d’anar cap a la porta.

—Peus a terra i fora son —va dir—. L’esmorzar també 
és important.

Vaig tenir la sensació que allò tampoc no s’ho acabava 
de creure.

Vaig dutxar-me i vaig vestir-me, i vaig trobar el pare 
just allà on me l’esperava, dret a la sala d’estar. A l’entrada, 
damunt la lleixa de la llar de foc elèctrica, hi havia l’altar de 
l’oncle Jack. Jo l’anomenava «altar» perquè no se m’acudia 
cap paraula millor per descriure-ho: cada centímetre de la 
lleixa l’ocupaven records d’en Jack. Hi havia fotos d’en 
Jack a l’escola, per descomptat, però també d’en Jack a 
l’època de la llar d’infants, radiant dins d’una samarreta del 
genet solitari; fotos d’en Jack a segon de primària, obrint la 
boca amb alegria per mostrar un munt de forats de les dents 
de llet que li havien caigut; en Jack a cinquè, amb un ull 
de vellut del qual semblava estar la mar d’orgullós; en Jack 
a segon de secundària (en l’últim any de la seva vida), mo-
reno i sa, preparat per conquerir el món.

A l’altar hi havia objectes encara més estranys, com el 
timbre de la seva Sportcrest, tot rovellat, i la ràdio estranya 
amb l’antena torçada que havia emès la darrera cançó el 
1969. També hi havia altres coses amb un significat frater-
nal que només el pare entenia: un rellotge de polsera espat-
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24 GUILLERMO DEL TORO I DANIEL KRAUS

llat, la figureta de fusta d’un indi, un tros de pirita... L’ob-
jecte més inquietant, però, presidia el centre de l’altar: era 
una foto emmarcada d’en Jack, extreta d’un bric de llet. La 
còpia en blanc i negre de la foto de segon.

El pare em va veure pel reflex del marc que envoltava 
el cartró del bric i va forçar un somriure.

—Hola, fill.
—Ei, pare.
—Només estava... netejant.
A les mans no hi duia cap líquid detergent ni cap baieta.
—Ja ho veig, pare.
—Et ve de gust menjar alguna cosa?
—Sí, com vulguis. D’acord.
—Molt bé —va dir. Llavors va tornar a forçar aquell 

somriure fins al punt que va semblar que els llavis se li es-
tripaven.— Vinga, preparem l’esmorzar.

«Preparar l’esmorzar» significava menjar cereals i llet 
freda. Hi va haver una època en què, als matins, cuinàvem 
un àpat decent, abans que la mare s’atipés de les insegure-
tats del pare i toqués el dos. Em vaig dir que el pare ho 
estava fent tan bé com podia. Asseguts un a cada banda de 
la taula, mastegàvem i xarrupàvem amorrats als bols. De 
tant en tant, el pare donava un cop d’ull a l’habitació per 
assegurar-se que els porticons d’acer estaven ben tancats. 
Vaig esbufegar i em vaig afegir una mica més de llet. A casa 
la servíem amb gerra. El pare mai no comprava brics.

Com que no parava de consultar el seu rellotge de pol-
sera, al final em vaig sentir culpable i vaig estar a punt de 
llençar a la trituradora d’escombraries els cereals que em 
quedaven. Mentre el pare m’esperava al costat de la porta, 
picant a terra amb el peu, vaig tornar al meu dormitori 
d’una revolada, em vaig posar la jaqueta i la motxilla i vaig 
introduir el codi per tancar els porticons. Ell no va comen-
çar a obrir la porta principal fins que no vaig haver tornat 
al seu costat.
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Era un ritual que em coneixia de memòria. La porta 
tenia deu panys, cadascun més impressionant que l’ante-
rior.

Mentre ell passava baldons, girava claus i descorria ca-
denes, jo xiuxiuejava al ritme del solo de percussió que 
havia sentit durant quinze anys: «Clic, rum, zing, rum, 
clac-clac-clac, tonc, crec, zip, rum-rum, cloc».

—Jimmy, Jimmy!
Vaig parpellejar i me’l vaig mirar. El pare era al costat 

de la porta, amb aquella camisa massa petita que li feia tenir 
un aspecte vulnerable, agafant-se la panxa allà on l’úlcera li 
feia la punyeta a la mateixa hora de sempre. Volia sentir 
llàstima, però ell va començar a fer-me gestos impacients.

—Surt al porxo o es dispararan els sensors de pressió. 
Vinga, vinga, vinga.

Vaig arronsar les espatlles com per disculpar-me i li 
vaig passar pel costat en sortir al pati. Vaig sentir els sorolls 
electrònics del sistema d’alarma posant-se a punt, seguits 
d’una veu robòtica femenina: «No s’ha detectat cap inci-
dència a les zones interiors». El pare va bufar, alleujat, com 
si en algun moment hagués dubtat del veredicte, i va fer 
girar els panys externs abans de saltar al porxo plagat de 
sensors de moviment. Es va aturar al meu costat. Les clapes 
de cabells de sobre les orelles estaven xopes de suor.

Al pobre li faltava l’alè: no estava prou en forma per 
lluitar contra les seves cabòries personals, que havien anat 
creixent fins a assolir la mida d’un drac. A hores d’ara, li 
ocupaven tota la ment. El pit se li inflava i se li desinflava 
d’una manera que m’obligava a fixar-me en la funda de 
calculadora de plàstic estampada amb el logotip de San 
Bernardino Electronics que li sobresortia de la solapa. Deia 
la llegenda que el pare havia inventat la calculadora Excà-
libur de butxaca, la que tenien tots els fanàtics de la ciència 
d’arreu del món, però ell ho negava en rodó. La meva teo-
ria és que els seus caps li havien pres tot el mèrit. Això és 
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26 GUILLERMO DEL TORO I DANIEL KRAUS

el que passa a la gent com en Jim Sturges Sr. I em feia 
sentir com una merda.

El pare em va acompanyar fins a l’altra banda del pati. 
La càmera de seguretat de la porta del davant va brunzir, 
seguint-nos els passos. Els peus del pare ensopegaven amb 
els meus. Em vaig adonar que duia els mitjons tacats de 
verd, com sempre. Per tal de compensar que a la feina no 
l’ascendien ni li apujaven el sou, el pare es dedicava a segar 
gespa el cap de setmana: als parcs de la ciutat, als cementi-
ris i fins i tot al camp de futbol de l’institut Saint B. Per 
fer-ho, es vestia com un sonat, amb ulleres i guants. No cal 
que us juri que allò no ajudava gaire a augmentar els meus 
índexs de popularitat a l’escola. El pare em va empènyer 
amb la mà, que feia olor de gespa.

—Perdràs l’autobús, Jimmy. I si perds l’autobús, hauré 
d’acompanyar-te a l’escola amb cotxe, i llavors faré tard a 
la feina.

—I no puc anar-hi a peu?
—I ja saps com em va costar organitzar-me l’horari 

perquè poguéssim marxar tots dos alhora. El cap em va 
clavar una esbroncada, Jimmy. Una senyora esbroncada.

—No calia que ho fessis. L’autobús només l’agafen els 
nens petits.

Ell em va dirigir una mirada severa.
—Tota precaució és poca. Mira què li va passar al meu 

germà, en Jack. Tan independent. Tan vital. Sovint em 
deia: «Jimbo, res no em pot fer mal». Però no era veritat, 
encara que fos...

—...el nen més valent del món —vaig recitar amb ell.
El pare es va tombar davant la seva furgoneta de San 

Bernardino Electronics (també coneguda com «el vehicle 
més segur de San Bernardino»), que alhora li servia per 
transportar els estris de tallar gespa. Va esbufegar. Em vaig 
adonar que el puny descordat de la camisa li sobresortia de 
la màniga de la jaqueta. Es mereixia arribar a la feina fent 
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aquella fila si no estava disposat a deixar-me créixer i fer 
coses senzilles, com ara anar a l’escola a peu, tot sol.

—Bé —va dir el pare al cap d’una estona—. Sí que era 
el més valent, sí.

Llavors es va atansar a la furgoneta i va començar a 
obrir-la. Jo vaig clavar una puntada de peu a terra. Tenia 
raó, l’autobús ja venia; el sentia enfilant Maple Street. 
Hauria de córrer, si volia agafar-lo. Però aquell botó del 
puny m’ho impedia. No parava d’imaginar-me els treba-
lladors més joves de l’oficina burlant-se d’aquell home des-
manegat i ansiós que duia unes ulleres enganxades amb ti-
retes i una calculadora Excàlibur de butxaca a la solapa 
com si fos una insígnia honorífica. Amb una víctima a la 
família ja n’hi havia prou.

Em vaig situar al costat de la furgoneta, li vaig estirar la 
màniga de la camisa i, amb uns quants moviments veloços, 
li vaig cordar el botó. Tot seguit, li vaig dirigir un somriu-
re dèbil. Ell va parpellejar, mirant-me a través dels vidres 
bruts de les ulleres.

—L’autobús, Jimmy...
Vaig esbufegar.
—Ja hi vaig, pare.
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