Depredadors
Un relat de: Carles Ferran
Senten que estan arribant. El marit, l’esposa i els dos fills estan arraulits al racó rere el llit. Ella plora
espasmòdicament, en silenci, amb grans sospirs, mentre abraça la petita, que se li arrapa amb els ulls plens de
llàgrimes i por. Al seu costat, ell abraça al fill, mentre els repeteix, per què es tranquil•litzin: “no feu soroll, si no
ens senten potser passin de llarg”. Sap de sobres que no serà així, són depredadors i venen per ells, però no se
li acudeix cap altra cosa.
A fora escolta el brogit de la batalla. No sap quant podran resistir. Voldria ser-hi, però sap que el seu lloc és amb
els seus, per protegir-los i assossegar-los. I espera amb angoixa, escoltant els batecs del seu cor, tan forts que
tem que s’escoltin des de fora. La dona el mira i li prem la mà, en un missatge que resum tota una vida. Una vida
que està a punt d’acabar.
Un brutal cop retruny per tota la casa, seguit d’altres tan violents com el primer. Estan esbotzant la porta. Per un
moment pensa que potser resistirà, és una bona porta blindada. Però aviat se senten els crits i les passes dels
assaltants. La llum de les llanternes els encega. Entre dos aixequen la mare, que segueix abraçant la nena, i
l’empenten cap endavant, amb rudesa, mentre ella crida i la nena xiscla terroritzada, fins al replà. El pare estén
les mans per protegir el fill, però un cop sec a l’espatlla el vincla, i no pot evitar que li arrabassin el nen, que
s’emporta una de les invasores arrossegant-lo tibant del braç. L’infant intenta resistir-se amb puntades i cops de
puny, i fins i tot prova de mossegar-li la mà; ella l’aparta d’una guitza, sense massa miraments. El pare, al darrere,
malda per agafar-lo, però se li tiren al damunt i l’immobilitzen, emmanillant-lo.
Així baixen les escales. A fora els espera una multitud amb consignes i pancartes, continguts pel cordó policial
que ha aconseguit dominar-los; i, amb llàgrimes als ulls i uns papers a la mà, la secretària judicial que ha
d’aixecar acta del desnonament.
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