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n Tom és un membre de la Tribu. No és com els altres;
és maldestre i pesat, i la Tribu el rebutja i l’empeny
fins a la ciutat dels dimonis. Allí, en Tom procura
amagar-se, però apareix l’Anna i decideix convertir-
lo en el seu amic.
En Tom sap que no s’hi ha d’involucrar però, abans

que se’n pugui adonar, es veu atret cap al món dels humans, amb
els seus embolics de famílies, les seves amistats i els seus
vincles emocionals. En Tom es troba perdut: la Tribu l’ha repudiat
i tampoc no té un lloc entre els humans. Hi trobarà alguna sortida?
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La Tribu es va dispersar. En Tom, nerviós, es va ama-
gar entre les branques morades d’un aranyoner esquifit 
i es va quedar tan quiet com va poder.

N’hi havia tres. Dimonis. No eren especialment alts, 
aquests, però cepats, corpulents, grossos –escridassant-
se amb una veu molt desagradable.

En Tom es va aguantar la respiració tant com va po-
der. Com havien pogut arribar fins allí, els dimonis? Ell 
no s’havia pas adormit, n’estava segur. Els havia d’haver 
vist molta estona abans.

Avançaven pel camí. Feien molt de soroll amb les seves 
trepitjades: doncs, com és que no els havia sentit abans?

Els dimonis tornaven endarrere cap a uns esbarze-
rars, i ara els podia olorar, bruts i pudents. Es tocaven els 
uns als altres, s’agafaven. I s’enviaven els uns als altres 
llambregades sinistres.
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En Tom es va aguantar la respiració, procurant no 
marejar-se.

Anaven a passar a tocar. El cor d’en Tom li bategava 
amb força. Els dimonis eren mig cecs i mig sords –però 
eren molt a prop. L’aranyoner es bellugava a causa de les 
seves trepitjades.

Un dels dimonis va allargar un dels seus braços ro-
bustos. Va apartar una branca del camí i tot l’arbre es va 
bellugar i es va sacsejar i els peus d’en Tom van relliscar. 
Va tintinejar, va voler-se agafar on fos i va caure.

Va fer que els ocells es posessin a xisclar... però els di-
monis ni van girar el cap. Se’n van anar caminant feixu-
gament, mig sords, sense fer cas de res. Mentrestant, en 
Tom ja havia trobat un altre punt on posar el peu i dels 
dimonis no en quedava sinó la remor desagradable de 
les seves veus.

En Tom va respirar alleujat i va donar gràcies a totes 
les estrelles.

Hi va haver com un bellugueig a la clariana –no gai-
re cosa més que una remor de fulles- i ja tornava a tenir 
la Tribu davant seu. N’hi havia tota una dotzena, freds, 
esvelts i platejats.

I tots els ulls miraven en Tom de fit a fit.
En Tom, que no havia donat l’alarma.
En Tom els va donar una ullada i es va oblidar total-

ment dels dimonis. Va saltar de l’aranyoner i va arren-
car a córrer.

No va parar fins que no va haver passat l’espessa bar-
rera d’arbres que tancaven la clariana. Aleshores, més a 
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poc a poc, va escoltar. No se sentia res. No el seguia nin-
gú.

Va prosseguir la marxa, sense fer soroll, vorejant el 
bosc ràpidament. Entre la calitja, més enllà de la pansi-
da herba de l’hivern, s’estenia la ciutat dels dimonis. Ara 
tenien destacaments avançats pertot arreu.

En Tom va torçar i, a través de l’herba, se’n va anar 
cap a uns esbarzers aïllats. Era on tenia el niu. Es va es-
munyir entre uns manyocs de llana i es va cargolar com 
una pilota.

La Tribu havia estat a punt de ser descoberta. I havia 
estat per culpa d’en Tom.

Aviat, la Tribu, li vindria a buscar les pessigolles.
Suposant que no s’estimessin més fer-lo esperar.
I va esperar.
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