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EL DIA DE DEMÀ
Blanca Gimeno Fernández
Col·legi Sagrada Família
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Vos contaré la meua història, la història que va canviar la meua vida.
Era un dia solejat. Jo estava amb ma mare, a casa, i em deia: «Filla,
posa’t les sabates que anem a eixir fora». Jo no volia eixir perquè fora
no hi havia ningú. Només hi havia el bovo del meu germà i els seus
amics, més bovos encara. Quan vaig eixir, finalment, em vaig trobar
amb una cosa estranya. Era una espècie d’aparell complex. Tenia molts
botons. Jo no sabia quin havia d’apretar, ni tan sols sabia si volia fer-ho,
no sabia si era segur, i em vaig decidir. En vaig tocar un, roig, que deia:
«Encendre». La màquina, de sobte, es va posar en marxa i va passar
de ser un aparell minúscul a una nau enorme. En entrar, la nau em va
transportar a una altra dimensió. La dimensió més fosca i tenebrosa de
totes. Sabeu com s’anomenava? Partobste: part obscura de la Terra. Era
com la Terra, sí, però amb totes les coses roïnes: assassinats, robatoris,
violència entre la gent, assetjament a les escoles; bona part del planeta
inundat i destrossat pel canvi climàtic, muntonades i més muntonades
de fem, habitants antipàtics, maleducats..; els homes i les dones, els xics
i les xiques, no eren iguals, hi havia maltractaments, ningú no parlava
amb ningú; cap somriure, cap gest de solidaritat d’uns cap a altres.
Sempre m’han agradat les aventures, així que vaig baixar a aquesta
part del món obscura. La primera cosa que vaig veure va ser una dona
colpejant el seu gos, i el gos mossegant un home, i l’home insultant un
altre home. Els xiquets menuts eren molt roïns i no feien més que dir
paraulotes. Jo caminava i caminava, però allí no estava ma casa. I de
sobte vaig trobar un hotel. Pensí que estava molt cansada i que seria millor quedar-me allí. L’olor d’aquell lloc… uaaag… era vomitiu. La xica
de la recepció no em parlava, només pendent del mòbil, la seua única via
de comunicació. Quina terra! Quin país! No volia romandre ni un minut
més. Jo volia ma casa i la meua gent. Però al mateix temps sentia la necessitat de quedar-m’hi, d’intentar canviar allò. Era complicat, hi havia
molt de mal fet i costaria molt de temps i esforç arreglar-ho. Però sempre m’he considerat una valenta, una xica valenta, i crec en les meues
possibilitats i en les de molts per a canviar un món que no ens agrada.
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Vaig fer un pla perquè abans d’un mes tots els habitants saberen què
havien de fer, una espècie de programació de robots que no fallara. Reciclar seria una norma imprescindible: llançar els papers i deixalles al
fem, usar la bicicleta i no contaminar; no tolerar l’assetjament a les escoles; compartir amb els que no tenen molt, que deixara d’existir la fam
i la pobresa; que els homes saberen que quan una dona diu que ‘no’ vol
dir ‘no’; que qualsevol acte violent, una mala paraula, un mal gest, deixara de produir-se; que el diàleg estiguera per damunt d’un missatge de
Whatsapp; que el respecte dels menuts cap als pares i mares, de l’alumne cap al mestre i dels joves cap als iaios fora implantat com un xip al
nostre cos, que formara part de nosaltres per a sempre.
Quan ja havia fet tots els plans per a canviar-ho tot, la Partobste estava
tan esgotada que em vaig deixar caure en aquell llit i em vaig adormir.
En despertar no sabia quant de temps havia passat. Vaig obrir els ulls i
vaig veure la meua habitació, el meu germà al costat, l’olor matiner del
café de ma casa, la veu dels meus pares que raonaven. I res més. Ni sorolls roïns, ni gestos lletjos. «Has dormit un fum d’hores» em va dir ma
mare. «Has estat amb febra i necessitaves descansar». Tot havia sigut
un somni. Quan tractava d’explicar als meus pares el malson que havia
tingut em vaig adonar que realment era el futur que espera a la Terra.
Que més que un malson era una visió del que ve el dia de demà si entre
tots i totes, els valents i les valentes, no intentem canviar les coses. I sí,
hi ha moltes coses a fer. I crec i aposte que si totes i tots posem un poc
de la nostra part es podran evitar els moments obscurs del futur.
Vull dormir de nou, aquesta nit, i somniar que tant de bo tot fora irreal
i mai no passara. Que la llum il·lumine per sempre la Terra. Diuen que
de tant en tant els somnis es compleixen.
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ALS PEUS DE L’ALBUFERA
Guillem Simeón Rosell
CEIP El Patí
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Hui hem eixit tard de casa. Andreu ha passat a buscar-me a poqueta nit.
Quan ha tocat la porta li queien gotes de suor pel front. Hui ha sigut
un d’aquestos dies en què pareixia que del cel queia foc. La mare l’ha
vist tan apurat que li ha oferit un got d’aigua fresca, i per descomptat
Andreu no l’ha rebutjat.
Hem agafat les bicicletes, i fent una carrera ens hem dirigit cap al camí
del cementeri. Ens hem creuat amb la tieta Empar, que com sempre ens
ha besotejat fins que s’ha cansat. Amb les restes a la cara del pintallavis
de la tia hem continuat el camí, i en un tres i no res ja véiem els bous.
Ens estaven esperant, ja que cada vesprada Andreu i jo els donem de
menjar. D’entre tots n’hi ha un que és el nostre favorit, li diem Vicent, i
sempre que ens veu s’acosta a la porta i bramula.
Hem continuat el camí i dalt del pont hem parat, hem deixat les bicis
recolzades en la barana i ens hem assegut a contemplar com el sol anava
caient. A Andreu i a mi ens encisa mirar els camps d’arròs, amb l’Albufera de fons. Ha sigut aleshores quan Andreu ha dit:
—Què és allò de baix que es mou entre les canyes? Ho veus?
—Sííí! Sembla un gos, però no es veu molt bé.
—Vols que baixem a mirar-ho?
—Anem-hi!
Hem agafat el camí que portava a la part de baix del pont i bordejant
les vies del tren ens hem acostat al lloc on havíem vist aquell animalet.
Andreu i jo no teníem por, però cap dels dos s’atrevia a moure aquelles
canyes i descobrir què hi havia darrere. Era un gos? O bé un ànec? O
potser era alguna bestieta estranya que viu al fons de l’Albufera? El
silenci s’ha apoderat del moment, i quan s’han menejat les branques de
sobte, a Andreu i a mi ens han faltat cames per a córrer. Al cap d’uns
segons, i quan ja créiem que estàvem fora de perill, Andreu i jo ens hem
mirat i hem començat a riure.
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—Tu has vist alguna cosa?
—Nooo, però com que s’han menejat les canyes… m’he espantat!
—Potser hauríem de tornar, no?
—Sí, va… no hem de ser cagats, hem de veure què hi ha, de segur que
és un animalet indefens.
Els dos hem tornat al canyar, i amb la mateixa por ens hem separat.
Ell s’ha col·locat en un costat de les canyes i jo en l’altre. Ens hem fet
una ullada, i després d’una xicoteta inclinació del cap, que semblava un
senyal, hem apartat les canyes els dos a la vegada. Tota la por i el nerviosisme ha desaparegut quan hem vist, mig atrapat, un xicotet gatet
negre. Ens ha faltat temps per a estirar els braços i ajudar-lo a eixir.
Hem mirat els voltants i no hi havia una altra bestieta, ni la mare, ni
més gatets, res. Andreu s’ha llevat la camiseta i ha tapat el gatet. Ja de
camí a casa, Andreu m’ha preguntat què faríem amb l’animalet.
—A mi, ma mare no em deixa tindre mascotes a casa —ha dit ell.
—Jo tampoc sé si a ma mare li farà molta gràcia, però el que sí que tinc
clar és que no el deixarem a soles.
En arribar a casa he explicat a ma mare el que ens havia passat, i quan
m’ha preguntat què havíem fet del gat he posat cara de corderet degollat
i li l’he ensenyat. Entre la meua cara i la del gatet no ha pogut dir que
no. Una hora més tard ja l’havíem dutxat, li havíem donat de menjar i
li havíem preparat un llitet ben còmode. Fins i tot li hem posat un nom:
Canyeta.
Ara, cada vesprada Andreu ve a casa. Ha muntat una xicoteta cistella en
la bici per a portar-lo. Ens arreplega i els tres ens n’anem a contemplar
les meravelloses postes de sol que ens ofereix el nostre poble, als peus
de l’Albufera.
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EL LLAPIS MÀGIC
Javier Hernández García
CEIP Sant Roc
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Als pares de Javier els agradava molt eixir a fer senderisme amb el seu
fill. Un dia van decidir fer una ruta nova per on mai havien passat, i
de sobte Javier els va dir: «Mireu, mireu, allí hi ha una cova! Podem
entrar-hi?» Els seus pares li digueren que sí, però amb molta atenció, ja
que no sabien què podia haver allí dins.
En entrar, la cova estava molt fosca i humida. Estava buida i no hi havia res interessant, però just abans d’anar-se’n, Javier va dir: «Què és
això que brilla al fons?» S’acostaren i van veure que es tractava d’un
pal estrany, lleig, però amb un encant inexplicable. Quan el miraren bé
s’adonaren que es tractava d’un llapis amb forma de branca. Atrets pel
curiós objecte decidiren emportar-se’l.
En arribar a casa, Javier va traure punta al llapis i es va posar a dibuixar. Se li va ocórrer pintar un gran televisor i després de sopar se
n’anà al llit. L’endemà, quan es va despertar, es va trobar al menjador el
televisor que havia dibuixat la nit anterior. Javier es va quedar de pedra,
entre espantat i sorprés, però va decidir no dir-los res.
Aquella mateixa nit, va decidir dibuixar una altra cosa, però en començar a dibuixar es va adonar que el llapis no tenia punta. Va tornar
a traure-li punta i aquesta vegada va dibuixar una bicicleta. L’endemà,
la bicicleta estava al menjador, i va ser ací quan Javier es va adonar que
el llapis era màgic.
Cada nit, després de traure-li punta, es posava a dibuixar tot el que li
abellia: pastissos, joguets... i l’endemà tot es convertia en realitat. Un
matí, mirant la tele que dies arrere havia dibuixat, va veure en les notícies que un tsunami havia destrossat una ciutat de gent molt pobra
i que tots s’havien quedat sense casa. Javier es va posar a pensar i va
decidir tornar a traure punta al llapis, encara que aquesta vegada va
dibuixar cases, escoles i un hospital per a aquella pobra gent. L’endemà,
tot s’havia fet realitat i es va sentir immensament feliç.
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A partir d’ací, tots els dies Javier veia les notícies, i quan va veure la
de l’incendi de l’Amazones va començar a dibuixar arbres i més arbres
fins a desgastar pràcticament tot el llapis. Quan Javier se'n va anar al
llit aquella nit, no podia deixar de pensar que no volia deixar d’ajudar
el món.
Després de no dormir en tota la nit, pensant què podria fer per a continuar ajudant, va tindre una idea grandiosa: dibuixar un llapis màgic per
a un xiquet bo de cada país, i que entre tots, de la mateixa manera que
ell havia fet, ajudaren a canviar el món.
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EL SECRET DE SOFIA
Irene del Roj Silla
Col·legi Sagrada Família
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Sofia és una xica de 16 anys a qui li agrada molt la música. Li agrada
compondre cançons acompanyada de la seua guitarra. Fins ara, la seua
timidesa no la deixava mostrar a ningú que ho feia molt bé. Mai havia
cantat davant de ningú.
Un dia estava en l’habitació i l’aire entrava per la finestra, fent que caigueren els fulls on escrivia les cançons. Mentre els recollia s’adonà que
Marcos, el seu veí, estava escoltant-la bocabadat. Aleshores, Sofia va
tancar la finestra amb un somriure tímid.
Passaven els dies i Sofia continuava component cançons i assajant en
l’habitació, sense obrir la finestra, perquè no volia que Marcos ni cap
altra persona poguera escoltar-la.
Un dia, en tornar de l'institut, Sofia va veure Marcos assegut al parc
que hi ha de camí a casa. Estava esperant-la. Sofia s’hi va acostar i els
dos se n’anaren caminant junts cap a casa. Marcos li va proposar que
actuara en la festa que estava preparant per a celebrar l’aniversari de la
seua germana Laura. Sofia li va dir que no, perquè no li agradava cantar
davant de la gent, però Marcos no va parar fins que la va convéncer. Al
final va dir que sí. Marcos va fer un gran bot d’alegria i els dos es feren
una forta abraçada.
Per fi va arribar el dia de la festa. Sofia estava molt nerviosa. Portava
setmanes component i assajant les cançons per a la festa. Volia que tot
li eixirà perfecte, però temia que els nervis no la deixaren fer-ho bé,
tal com li passava quan assajava a soles a l’habitació. Va anar a casa de
Marcos, poc abans que començara la festa, per a ajudar-lo a preparar
la decoració i el menjar. Marcos ho havia preparat tot al jardí, amb un
gran escenari al costat de la piscina i un gran equip de so i llums. Sofia
va pujar a l’escenari per a fer la prova de so i poder afinar la guitarra. Marcos l’escoltava des de baix, sense mirar-la, perquè no es posara
nerviosa. Van començar a arribar els convidats, quasi tots companys
de l’institut. Quan va començar a fer-se fosca la vesprada, Marcos va
animar Sofia perquè pujara a cantar. Ella estava molt nerviosa, li suaven
les mans, tenia por per si no podia tocar bé la guitarra i per si no li eixia la veu prou afinada. Va decidir pujar a l’escenari, agafar la guitarra
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i tancar els ulls per a imaginar que ningú estava mirant-la. Primer va
saludar els músics, que eren uns companys de classe de música de Marcos, es va posar davant del micròfon i quan va sonar el senyal del bateria
començà a tocar la guitarra i a cantar. La veu li eixia un poc tremolosa,
però a poc a poc va aconseguir tranquil·litzar-se i la veu començà a
sonar suau i meravellosa. En acabar la primera cançó, tots es quedaren
fascinats, ningú es podia imaginar que Sofia guardava aquest secret,
una veu tan tímida i tan afinada i unes cançons tan boniques, que feren
que tots començaren a aplaudir. Sofia es va sentir molt segura i això va
fer que començara a tocar cançons més animades que també ella havia
compost.
Havien passat dos dies des de la festa i els missatges i les telefonades
de felicitacions encara no havien parat. Però faltava el més important.
Va rebre un correu d’una discogràfica interessada en ella i les seues
cançons, en què li deien que havien vist vídeos de la seua actuació en la
festa de Laura i que els havia encantat. Sofia estava tan il·lusionada que
no va tardar ni un segon a cridar Marcos per a contar-li la gran notícia.
Però la sorpresa per a ella va ser que havia sigut Marcos el que s’havia
posat en contacte amb la discogràfica per a enviar-los el vídeo. A Sofia
li feia molta vergonya anar sola a la discogràfica, i va demanar a Marcos
que l’acompanyara.
Dos mesos més tard es podia sentir en totes les plataformes digitals la
primera cançó de Sofia, titulada Sense por i dedicada a les persones amb
inseguretats.

20

EL VIATGE INOBLIDABLE
Melisa Moreno Rodríguez
CEIP Lluís Vives
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Hi havia una vegada una xiqueta que li deien Lara. A la xiqueta li agradava molt fer experiments. Un dia, a casa, se li va ocórrer fer un experiment. Va fer una explosió en la seua habitació i son pare la va reprendre.
Com que estava tan avorrida es va posar a mirar per la finestra. Es va
quedar molt quieta uns segons perquè va veure una nau espacial caure
del cel, i ràpidament va cridar els seus amics: Hugo, Vicent, Jorge, Ana,
Clara i Sílvia. Tots se n’anaren a la nau espacial a veure què estava passant. De sobte va eixir una mà gran que els agafava a tots. Després de
mitja hora dins, la nau espacial es va obrir amb molt de fum i soroll i
s’emportà els xiquets a una altra dimensió!
Un home molt gros i amb roba molt estranya els va dir: «Benvinguts
a la nostra ciutat!» Hi havia gent amb vestits de gala. La ciutat estava
molt acolorida, també hi havia gent amb màscares d’animals. Lara i els
seus amics caminaven per a observar un poquet la ciutat i, de sobte, li
van arribar vint missatges i cinc cridades de son pare.
—On estàs Lara? —va preguntar el pare.
—En casa d’una amiga —va respondre ella.
—Sí, t’he castigat, vine a casa però ja! —va cridar el pare enfadat.
—D’acord, però no t’enfades —va dir Lara.
Estaven caminant per a trobar l’eixida quan va preguntar Lara:
—Això és un forat, no?
Els amics van veure que Lara tenia raó i s’hi acostaren. De seguida
Hugo s’adonà que l’home de seguretat estava vigilant-los, i tots junts
volgueren tramar un pla per a poder escapar. Lara estava espantada pel
que li havia dit son pare, però els amics continuaven amb la idea de dur
endavant el pla. Clara va proposar anar a la botiga de llepolies i portarli'n unes quantes a l’home de seguretat, despistar-lo i poder entrar al
forat. Tots estaven d’acord amb la idea, i Jorge va traure tres euros de la
butxaca per a comprar les llepolies.
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En tornar de la botiga s’acostaren a l’home de seguretat i Vicent li va
dir:
—Hola, com et diuen?
—Em diuen Carles, i vosaltres?
De seguida tots els amics es presentaren i li oferiren les llepolies que
havien amagat lluny del forat, però Carles els va dir que no podia anarhi perquè estava treballant. Aleshores, es posaren una mica nerviosos
i pensaren escapar de l’home de seguretat, amb la mala sort que quan
començaren a córrer caigueren pel forat. Lara va cridar tan fort que els
pares s’atemoriren i la despertaren.
Havia tingut un malson.
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EL VIATGER DESTRUCTIU
Marc Adamuz López
Col·legi Sagrada Família
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Hi havia una vegada un autocine a la ciutat de Nova City, prop de la costa, que es deia Fortalesa dels Cotxes. L’autocine era una esplanada més
llarga que ampla, plena de cotxes. Al final hi havia una casa des d’on es
projectava la pel·lícula, i també tenia un plató al pis de baix en el qual
gravaven algunes escenes de pel·lícules. A la mateixa casa hi havia un
bar que només obria a les nits quan hi havia pel·lícula, i a la part dreta hi
havia una entrada per als cotxes que sempre estava oberta. Al principi
de l’autocine hi havia una gegantina pantalla on solien projectar pel·
lícules d’alienígenes i naus espacials.
Una nit projectaven una pel·lícula sobre extraterrestres. Aquella nit hi
havia molts cotxes i tot el món estava emocionat amb l’alienígena Greenwill, que era el protagonista. De sobte va passar un gran meteorit que
va destrossar la pantalla de l’autocine! El meteorit va volar per damunt
dels aterrits espectadors i es va estavellar, amb una tremenda explosió,
contra uns magatzems de pólvora que hi havia enfront de l’autocine.
L’explosió va deixar a tots encegats i ensordits, i la gent estava espantada. El cràter que es va fer era gegantí comparat amb la grandària
del meteorit. La meitat del meteorit es va desintegrar per l’explosió en
xocar amb els magatzems de pólvora.
Dins del meteorit hi havia una càpsula on viatjava un extraterrestre
misteriós, amb una armadura d’un metall que no es coneixia a la Terra.
Era un ésser de color blau verdós que tenia un ull, dos braços i dues cames, com els humans, però mesurava dos metres i mig d’alçada. Només
xocar el meteorit es va obrir la càpsula i l’alienígena va eixir entre les
flames sense cap problema, gràcies a la seua fantàstica armadura. Quan
va veure que s’acostaven uns científics al cràter, ell va eixir corrent cap
al bosc que hi havia al costat.
El grup de científics que es van acostar al cràter estava format per tres
persones. Eren tres xics que es deien Pablo, Jaume i Marc. Pablo feia
1,80 metres i portava el cabell rull. Jaume feia 1,75, però era el més fort
del trio, i Marc, el més llest de l’equip, feia 1,80 metres. Els tres portaven roba normal, pantalons texans i camises, perquè hi havia hagut un
imprevist.
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Els científics van veure l’àlien escapar-se del cràter i dirigir-se al bosc
de les Quatre Muntanyes. Impressionats, els tres se’n tornaren a la base
a arreplegar els seus equips d’alta tecnologia i rastrejar l’alienígena.
Quan van arribar al bosc, els científics van localitzar l’alienígena. Estava en l’antiga base militar amagada en una cova secreta. Allà van
veure que estava treballant en la construcció d’un aparell amb forma
allargada. Van entrar a la base, en silenci, i van trobar els plànols de
l’àlien. Van poder descobrir el planeta d’on venia i els plans que tenia,
segons els quals estava construint un coet per a destruir la ciutat de
Nova City.
Quan els científics van acabar de desxifrar els plànols de l’àlien, van
veure que el coet ja estava acabat i l’extraterrestre estava encenent-lo.
Aleshores van sonar les alarmes del coet, l’àlien va pujar i s’enlairà cap
al cel. Els tres xics creien que el coet se n’havia anat, però de sobte va
aparéixer un làser que apuntava al centre de la ciutat de Nova City i va
aparéixer el coet a tota velocitat. L’àlien estava clavant-se dins d’una
càpsula que el duria de tornada al seu planeta una vegada haguera destruït la ciutat.
De sobte, els tres científics van llançar amb els seus aparells tecnològics
un badall connectat amb l’espai exterior, just per on passaria el coet.
Sense poder evitar-ho, el coet va entrar dins del badall. De sobte aparegué un punt molt allunyat de la Terra, i el visitant, que estava a punt
d’eixir-se’n del coet amb la càpsula es queda atrapat al mig de l’espai.
La ciutat de Nova City ho celebrà amb la nominació dels tres científics
com a ciutadans d’honor per haver-los salvat de la destrucció.
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L’AMISTAT
Sofía Muñoz Ortega
CEIP El Patí
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En un lloc del qual no vull dir el nom viu una xiqueta que li diuen Eva.
Té catorze anys, quasi quinze, i un germà, Oliver. Els seus pares, els millors del món, són Llúcia i Hug. De major, a Eva li agradaria ser professora, veterinària, pastissera, dissenyadora de roba, youtuber o escriptora.
Encara no ho té molt clar, o potser sí.
El dia del seu aniversari, el 12 de desembre, Eva vol anar amb les amigues de compres a un centre comercial que hi ha prop del seu poble.
On ella viu no hi ha tendes. Finalment, ha convençut son pare perquè
les porte, a ella i les seues amigues: Aroa, Noèlia, Sofia, Esther i Núria.
S’han comprat moltes coses i s’ho han passat molt bé. Que divertit! Un
dia de xiques!
L’endemà, a l’institut i a l'hora del pati, Eva i les seues amigues escolten
un soroll estrany, un soroll que ve de darrere d’uns matolls d’herba
mig salvatge. Amb molta curiositat i una mica de por van a veure què
és el que fa aquest sorollet i troben un mòbil. Eva l’agafa d’amagat, i de
sobte... no estan... han desaparegut les sis! On estan? Estan nadant, nadant davall de l’aigua clara i transparent de la platja de Gandia. Poden
respirar com els peixos i estan molt a gust.
Al mig d’aquell bell somni i de les aigües cristal·lines apareixen uns
xicots més majors i malcarats. Tenen uns setze o dèsset anys, en són
deu i no porten bones intencions. S’acosten a elles. Totes juntes criden
quasi a la vegada:
—Deixeu-nos en pau! No us hem fet res!
Però els xicots no els fan cas i comencen a riure i a dir-los a crits:
—No us deixarem tranquil·les! No us deixarem passar més endavant!
Aroa, molt espavilada va dir:
—Ja sé el que està passant ací! Si volem tornar al pati de l’institut crec
que hem de passar unes proves. El que no sé és quines ni per què.
Sofia va dir de seguida:
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—D’acord, no sabem quines, però sí que hem de tindre una cosa molt
clara.
Les altres varen preguntar:
—Quina?
I Sofia, molt segura va contestar:
—Hem d’estar sempre juntes i treballar en equip. Aquesta és la clau.
Aleshores Esther va cridar:
—Agafeu-vos molt fort totes de la mà i nadem ràpid per a deixar-los
arrere, anem-nos-en molt lluny. A la una, a les dos, a les tres...
Totes les amigues estan molt contentes perquè han superat la prova i
han aconseguit impedir que els xicots les molestaren. De vegades, és
més intel·ligent no plantar cara i evitar els problemes. Això no és covardia, és seny.
L’alegria de les amigues no va durar molt. Núria, molt nerviosa, començà a cridar:
—Mireu, mireu!
Una botella de vidre molt bruta, que flotava davant d’elles, portava alguna cosa a l’interior. No l’havien vista fins aquest moment. Dins hi
havia un paper molt groc i enrotllat. Vist de prop semblava que hi havia
alguna cosa escrita, però clar, posat dins de la botella no podien llegir
res del que suposadament hi havia en aquell paperot o pergamí. Noèlia
va recordar que el seu iaio tenia un vaixell dins d’una botelleta de vidre,
i com si buscara un carranc amagat el va agafar i amb les pinces va
aconseguir traure el pergamí. Totes les amigues estaven molt entusiasmades: «Si aquesta prova voleu passar, juntes haureu de treballar.» Ja
està, no deia res més.
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De sobte, un gran remolí d’aigua es va formar al seu voltant i uns grans
taurons començaren a passejar al seu voltant. Espantades, s’abraçaren i
pensaren que allí acabava aquella aventura submarina… però Núria els
va cridar:
—Recordeu: juntes, juntes, juntes.
Totes a la vegada es posaren a nadar en la mateixa direcció, agafades
de les mans i sense mirar arrere. Després d’uns minuts, que semblaren
hores, pararen de nadar perquè ja no podien més. Estaven esgotades.
Van obrir els ulls i… sabeu on estaven? Al pati de l’institut. No hi havia
ningú i corrent pujaren a classe sense saber molt bé com justificar el
retard a la professora, ni com explicar aquella estranya aventura.
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LA REVOLUCIÓ
DELS ROBOTS
Denislav Karastan
CEIP Lluís Vives
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L’any 1900, en una ciutat anomenada Robolàndia, hi havia molt robots
que ajudaven la gent. De sobte, el centre de control on controlaven tots
els robots va explotar per una sobrecàrrega. El govern s’adonà del que
estava a punt de passar, però no ho va dir als civils perquè no hi haguera
pànic.
En una part molt llunyana hi havia una cabanya amb una família. A
aquesta família no li agradaven els robots, per aquesta raó no volien
comprar-los, ja que preferien fer les coses per ells mateixos. Era una
família normal, amb diners per a les coses necessàries. Aleshores, la
família s’adonà que els robots estaven destruint el món i que el 99,99%
de la humanitat havia mort.
La família va intentar escapar de la Terra, perquè deien que un robot
havia posat una bomba al nucli. Tenien un dia per a escapar de la Terra, i son pare va recordar que prop hi havia un coet per a viatjar a un
altre planeta. Aleshores arribaren a l’estació espacial per a salvar-se
i s’adonaren que el coet no tenia gasolina. El pare i la mare buscaven
gasolina, mentre que els xiquets s’amagaven perquè els robots no els
descobriren.
Faltaven 12 hores perquè la Terra explotara. Els pares deien que omplirien el tanc de combustible en 11 hores i 55 minuts, i se n’havien d’anar
a temps per a no morir. Immediatament, el pare començà a programar
la nau, ja que ell era astronauta. Quan acabà, només faltava una hora
perquè la Terra explotara. Quan el tanc del coet es va omplir, la família
hi va entrar, es va vestir d’astronauta i varen acudir a la nau. Faltaven
20 segons perquè la Terra explotara.
El pare va clicar el botó... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1..! El coet s’enlairà
ràpidament, i quan van eixir de la Terra, aquesta va explotar. La família va sobreviure. També havien agafat menjar per a la resta de la seua
vida. En el coet s’estava molt còmode, però els xiquets van veure que
una nau robot va vindre i uns làsers van destruir el coet i van morir;
però la família va escoltar una veu que deia: detingueu la simulació!
I al final tot va ser una simulació i la família es va relaxar. Fi
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LA TORRE MUSULMANA.
UN VIATGE AL PASSAT
Paula Ferri i López
Col·legi Sagrada Família
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Ja fa molt de temps, dos xiquets anomenats Carlos i María vingueren
des de Madrid per a conéixer la història de Silla. Anita, la mestra de
Socials, els havia contat històries meravelloses sobre l’època en què els
musulmans vivien en aquestes terres, i especialment la torre musulmana els havia despertat un gran interés.
En arribar a Silla, la primera cosa que pensaren va ser com seria la torre musulmana, però sobretot, què descobririen sobre el passat de Silla.
Quan per fi arribaren a la torre i es posaren davant de la porta, sabien
que entraven en un edifici amb molta història, perquè des de fora ja es
podia veure una xicoteta part de com havia sigut Silla.
Quan hi entraren es quedaren bocabadats. Hi havia tantes coses que no
sabien per on començar. Per fi es decidiren a visitar en primer lloc la
part de dalt de la torre. Pujant les escales ja podien veure alguns objectes antics, com per exemple pitxers, plats i fins i tot alguns dibuixos en
la paret. Carlos no feia molt de cas a aquestes coses, ell es fixava més
en una taca que hi havia en terra, com una empremta d’un peu. Carlos,
immediatament, posà el seu peu damunt del dibuix.
De sobte es va obrir una porta que no sabien d’on havia eixit, ja que
fins aleshores no l’havien vista. Carlos i María, que eren molt curiosos,
decidiren entrar per a investigar què hi havia a l’altra part del passadís. Quan travessaren el corredor s’adonaren que la gent vestia d’una
altra manera i que les cases eren diferents. Aleshores, María va veure
un home i li va preguntar per què tots vestien així i per què les cases
no eren com les que ells vivien. L’home, sorprés per la pregunta i per
la vestimenta dels xiquets, els va respondre que ell sempre vestia així,
com un musulmà, com els altres veïns del poble. Ací va ser quan Carlos
i María s’adonaren que havien viatjat al passat.
Quan s’adonaren que eren al passat es posaren molt nerviosos, i aleshores Carlos recordà la porta, però quan es va girar ja no estava, la porta
havia desaparegut. A mesura que passaven els minuts estaven més i més
preocupats i es preguntaven com tornarien a casa. Un xiquet anomenat
Mohamed, que passava per allí, els va preguntar què passava. Carlos
i María li contaren tot el que els havia ocorregut, i ell els va dir que
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sabia com podien tornar a casa, però que era molt perillós. Carlos li va
preguntar per què, i Mohamed els va dir que havien d’anar a la torre
musulmana, posar el peu en l’empremta i quan s’obrira la porta entrar
i així poder tornar a casa. María, estranyada, li va preguntar per què
era perillós, i Mohamed li va dir que la torre musulmana era una presó.
María i Carlos, de seguida li preguntaren com podrien entrar-hi, i Mohamed els va explicar que s’havien de disfressar de la Guàrdia Negra i
que ell es disfressaria de lladre; aleshores entrarien a la presó, deixarien
Mohamed en una cel·la amb la porta mig oberta i Carlos i Maria podrien pujar dalt de la torre i tornar a casa.
Carlos, María i Mohamed seguiren el pla al peu de la lletra, però en arribar a la porta de la torre tingueren un imprevist quan un dels guardes
els va preguntar el nom. I clar, no podien dir-li el nom vertader, ja que
no eren noms musulmans i no es creuria que foren de la Guàrdia Negra.
Aleshores, a Mohamed, atés que era musulmà, se li ocorregueren dos
noms, i a cau d’orella els els va dir. Carlos i María li digueren els noms
al guarda, que de seguida els va deixar passar. Quan arribaren a la part
de dalt de la torre i obriren la porta, s’acomiadaren de Mohamed i travessaren de nou el corredor.
Quan tornaren a l’època actual continuaren la visita i després se’n tornaren a Madrid. A Anita, la mestra de Socials, li contaren l’aventura,
i des d’aleshores han estat molt interessats en la història dels musulmans.
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LA VIDA SÓN MOMENTS
Álvaro Celda Justicia
CEIP El Patí
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Així era Marc, un xiquet de dotze anys al qual li agradava fer moltes
coses: esport, llegir, eixir amb els amics... Però el que més li agradava
era passar molt de temps amb la seua gossa, Sena.
Per a Marc, la seua gossa era l’ésser viu més fidel i important, perquè
sabia que no li fallaria mai. Totes les vesprades anava a jugar amb ella
al parc, la passejava de matí abans d’anar a l’institut, al migdia quan
arribava de classe i de nit, abans de sopar; també dormien junts, i els
moments que estava amb ella no paraven de jugar i fer-se companyia.
Un dissabte de matí, quan anava a despertar Sena, va veure que la gossa
estava molt abatuda i que no es trobava bé. Marc avisà sa mare, però no
sabien què podria ser, així que decidiren portar-la al veterinari.
Després de fer-li moltes proves, el veterinari els va dir que Sena tenia
una malaltia incurable, i que l’única cosa que podien fer era estar al seu
costat i calmar-li el dolor perquè no patira. Per a Marc aquella notícia
va ser demolidora: la seua gossa es moria després de tots els moments
que havien compartit. La notícia li va travessar el cor, no podia ni volia
acceptar-ho, no concebia una vida sense la gossa.
Passades dos setmanes, en les quals Marc no se’n va separar ni un minut, un matí, en alçar-se, va veure que Sena no obria els ulls com de
costum; va cridar sa mare i ràpidament la varen dur al veterinari. El
veterinari va confirmar la fi de Sena.
Marc no podia ni parlar, estava trencat per la mort de Sena, la seua fidel
amiga i companya. La tristesa el va afonar i no tenia forces per a res,
només estar al llit mentre mirava el lloc que sempre ocupava la seua
gossa.
Els pares de Marc estaven molt preocupats per ell. Aleshores van decidir donar-li una sorpresa i li regalaren un gos nou. A Marc no li va
agradar la sorpresa, perquè creia que no podia tindre mai un gos tan
especial com Sena, per la qual cosa el rebutjava. Al gosset, el passejaven els pares de matí, de vesprada i de nit, però Marc ignorava la seua
presència.
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Els dies passaven i, a poc a poc, Marc anava acostant-se a l’animalet.
Li despertava sentiments contradictoris, sense poder evitar-ho. Un dia,
Marc va agafar la corretja i se n’anà a passejar amb el gos per primera
vegada. A Marc li encantà passejar-lo! Va veure que la ferida que havia
deixat Sena començava a sanar i va decidir buscar un nom per al gosset,
que encara no en tenia. Li posà de nom Turco.
Marc es va penedir de no haver-li fet ni cas i va comprendre que, encara
que mai oblidaria Sena i que ningú mai la podria substituir ni esborrar
els moments compartits, ara, Turco, també mereixia una oportunitat,
mereixia ser volgut i cuidat. Marc va entendre que la vida són moments,
que el que queda és el que hem viscut i que això mai s’esborra ni desapareix dels nostres cors, perdura per sempre.
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LLUÍS I CARME
África Corchero Mangebo
CEIP Sant Roc
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Allí es trobava Lluís, en una taula fent el deure mentre escoltava música
tranquil. Quan va acabar, se'n va anar a la biblioteca amb bicicleta a
llegir un llibre nou. Mentre elegia el llibre va veure una xiqueta que pareixia de la mateixa edat. Només la va veure uns segons, però es va preguntar què feia una xiqueta de la mateixa edat que ell a la biblioteca.
A classe ningú era com Lluís. Els xics eren mals estudiants i no respectaven els altres, i les xiques es burlaven de tot el món i no paraven
atenció a classe ni en cap lloc.
Un dia, de matí, a l’hora del pati, Lluís llegia tranquil·lament assegut en
un banc un llibre molt interessant sobre plantes i animals. Aleshores,
les xiquetes de classe s’hi acostaren i li van dir:
—Què fas ací llegint? Per què no jugues amb ningú?
—És que no tinc amb qui jugar —va contestar Lluís, trist perquè no
tenia amics.
Les xiquetes començaren a riure, una rialla burlanera, i tot seguit se
n’anaren. Lluís se'n va anar corrent al bany amb llàgrimes als ulls.
Quan anava a entrar va veure una xiqueta amagada en un arbre, una
xiqueta que li era familiar. Passats uns segons es va adonar que era la
xiqueta de la biblioteca.
—Hola, em diuen Lluís —li va dir intentant començar una conversació.
—Hola —, va dir la xiqueta espantada, perquè no s’havia adonat que hi
havia algú— a mi em diuen Carme.
—Per què estàs plorant?
—Les xiquetes s’han burlat de mi perquè no tinc amb qui jugar.
—Jo estic ací a soles i també es burlen de mi...
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Lluís va veure que la xiqueta estava llegint un llibre i va pensar que li
agradava llegir.
—Jo també llig —va dir amb esperança. A la xiqueta se li va fer un
somriure a la cara.
—Per fi a algú li agrada llegir! —va dir per a ella mateixa.
De sobte va sonar la sirena i Lluís se’n tornà a classe. Mentre feia el
deure pensava en aquella xiqueta que havia vist. En acabar el col·legi el
xiquet se'n va anar a la biblioteca, com feia sempre, i mentre anava amb
la bicicleta va veure que Carme se li acostava i es va alegrar. Quan arribaren, els dos començaren parlant sobre els llibres que els agradaven,
però després parlaren sobre els xiquets que es burlaven d’ells.
—No paren de molestar-me —va dir Carme, trista— i de burlar-se’n.
—A mi m’ocorre el mateix —va respondre Lluís compartint el sentiment .
—Eh! Se m’ocorre una idea, per què no els plantem cara d’una vegada
ja?
—Sí? Tu creus que podrem? És que a mi em fa un poquet de por.
—I a mi, però d’aquesta manera ja no se’n burlaran més. I podrem llegir
tranquils al pati sense que ningú es fique amb nosaltres.
El xiquet ho pensà un moment. Sabia que si ho aconseguia estaria bé la
resta del curs.
—D’acord, —va afirmar Lluís— demà, quan vinguen, els plantarem
cara.
—Molt bé. Bo, ara me n’he d’anar, que ja és tard. Adeu!
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Lluís s’acomiadà mentre agafava el llibre que volia emportar-se a casa.
L’endemà, el xiquet va passar per casa de Carme per anar junts al col·
legi i parlar sobre què farien a l’hora del pati. Quan hi arribaren, cada
un se'n va anar a la seua classe, i a l’hora del pati s’ajuntaren a llegir en
el banc fins que arribaren els xiquets i les xiquetes
—Ací arriben, —li va murmurar Carme— preparat?
—Sí, —li va respondre amb una miqueta de por— preparat.
Els xics i les xiques s’hi acostaren.
—Vosaltres, per què no jugueu amb ningú? —va dir una xiqueta—. No
teniu amics?
Tots van riure llevat d’un xic. De sobte la xiqueta va dir:
—I què passa? Preferim llegir a jugar.
La xiqueta se'n va anar cap a ella i aleshores el xiquet que no es va riure
la va detindre.
—Què creus que fas? —va dir la xiqueta enfadada per haver-la parat.
—No creus que s’ha de respectar l’opinió dels altres?
—Això! —va exclamar Lluís alçant-se.
—Ja n’hi ha prou! —va exclamar Carme plantant cara.
La xiqueta ho va pensar un moment, es va adonar que ja no estaven a
soles i també que el que feia no estava bé.
—És veritat, no hauria d’haver-ho fet, —va dir en veu baixa— em sap
greu, perdoneu-me!
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Llavors, tots els xiquets i xiquetes que s’havien ficat amb Lluís i Carme
es disculparen. I des d’aquell moment, a l’hora del pati ja no estigueren
a soles. Ara hi havia més persones llegint amb ells. I tots es van fer
amics. Fi.
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BOGERIA AL CORRAL
Àlex Chardí López
CEIP Verge dels Desemparats
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Pere era un home molt humil que vivia a la xicoteta localitat de Rollesford. Pere treballava com a granger i agricultor i tenia tot tipus d’animals al seu corral. Fins i tot tenien noms: l’ànec Timó, el cavall Rudolf,
el porc Piggy, el gall Croquis, la gosseta Nala, la vaca Mila i l’ovella
Llanís. Ho passava genial amb els seus animals. Pere vivia a soles, i per
això els ciutadans de Rollesford volien trobar-li nóvia. Però ell sempre
es negava rotundament o contestava sense vergonya: «Jo tinc els meus
animals, els meus amics, i amb això tinc prou», afirmava. Però les seues
paraules no importaven a les dones més tafaneres de la localitat, que li
deien que era molt jove, que amb només 30 anys havia de ser més social
i no tancar-se al corral com un boig.
Així ho van fer les dones, buscaren una xica de més o menys la seua
edat, i l’endemà n’aparegué una a Rollesford anomenada Clara. Era molt
guapa, d’uns 28 anys i anava muntada en una egua blanca molt bonica.
Es va presentar a casa de Pere i quan va obrir la porta, es va quedar
bocabadat en veure aquella dona tan guapa i aquella egua de pelatge
brillant. De seguida la va convidar a entrar a sa casa i deixaren l’egua
al corral, al costat de Rudolf, el cavall. En veure aquella dona, els animals començaren a posar-se nerviosos i a fer molt de soroll. De seguida
es preguntaren: «Què passarà si Pere s’enamora i ja no ens fa cas?»
De sobte, l’egua de Clara, Neus, digué: «No heu de ser tan egoistes, el
vostre amo també mereix ser feliç». Però els animals no ho entenien, de
manera que començaren a maquinar idees i plans perquè Clara i Pere
no acabaren junts:
—Podem espantar Clara —digué la gossa Nala.
—Però no servirà de res, —contestà Croquis, el gall— a ella li agraden
molt els animals.
—Doncs podem fer-li pensar que Clara és una mala influència —proposà la vaca Mila.
—Però no us adoneu que acabaran junts feu el que feu? —Va repetir
l’egua Neus.
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—Almenys ho intentarem —va dir Timó, el gall.
I així ho van fer els animals, van fer qualsevol cosa perquè no acabaren
junts. Però temps després s’adonaren que l’egua Neus tenia raó, que tal
vegada era millor que Pere tinguera companyia humana.
—A més, Clara és molt bona persona, —va avisar la gossa Nala— quan
estic a casa ella es comporta molt bé amb Pere i és molt divertit jugar
amb ella a la pilota.
Rudolf i Neus, els cavalls, li donaren la raó: els seus passeigs a cavall
pels camps eren màgics i sempre es portava genial amb els animals del
corral.
Poc de temps després tots s’adonaren de l’alegria que era tindre Clara
i l’egua Neus a la granja. De manera que tots contents. Anys després,
Pere i Clara s’havien casat i vivien junts molt feliços a Rollesford. I
aquella va ser la valuosa lliçó que aprengueren els animals, que per
molt que desitgem alguna cosa, si no som egoistes i pensem més en els
altres, pot ser que ens sorprenguem i s’adonem que ser solidaris és bo
per a tots.
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MONSTRES DIVERTITS
Cecília Sarrion i Ròdenas
CEIP El Patí
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Un dia divertit

Era de matí i els monstres es desdejunaven tots junts. Eren tots uns
superamics: Fla, Flo, Flu, Pe, Pi i Po. Tots estaven emocionats perquè
era l’últim dia d’escola i els havien de dir les notes.
—Jo crec que totes les notes deuen ser magnífiques i, a més, passarem
a sisé després de les vacacions —va dir Po.
—Genial! —van exclamar tots. Però Fla estava preocupat perquè l’últim examen de Matemàtiques no sabia si estava bé. Tots els amics li
van donar ànims perquè confiara en ell mateix. I així va ser com Fla,
més animat i amb els amics tots contents, va eixir de casa cap a l’escola.
Poc després, a l’hora d’esmorzar, tots els amics i companys de classe es
preparaven per a la festa de l’aigua. Els xics es posaven un banyador i
les xiques el biquini, una tovallola, crema per al sol, ulleres de bussejar i
pistola d’aigua. A més, el mestre els havia dit que podien comprar anells
que s’enfonsaren en l’aigua i pilotes menudes per a jugar a waterpolo.
En arribar a la piscina, Pe va dir que tenia ganes de submergir-se en
l’aigua i començar a jugar. En un tres i no res tots els amics i el mestre
es posaren a jugar. Primer al pilla-pilla, sota l’aigua, per descomptat;
després, amb les pistoles i, per últim, a carreres de buscar anells.
—Vinga xics, l’últim joc, que ens n’anem a classe —va dir el mestre.
Tots s’afanyaren a acabar l’últim joc. Ja de tornada, a l’escola, tocava
dinar i després els pares vindrien a arreplegar-los.
—Adeu, adeu amics, ens veiem esta vesprada —va dir Pe.
—Sí, t’esperem aquesta vesprada al poliesportiu, —va dir Flu— a les
5, ves amb compte de no quedar-te dormit— li va dir Pi. El següent
a eixir del menjador va ser Flo, amb Po i Fla, i així, tots els alumnes,
companys i amics tornaven a casa fins que no quedà ningú. Poc després
de la migdiada, Fla, Flo, Flu, Pe, Pi i Po jugaven a futbol en el camp.
Una vegada acabat el partit, Flu va dir que berenaren i que es contaren
la reunió i les notes.
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—Bé —digueren tots.
—Vull començar jo —va dir Fla—. El mestre m’ha ensenyat l’examen
i tinc un nou; estic molt content i, a més, diu que soc un estudiant molt
bo i per això tinc deus i nous en les notes finals.
—Molt bé, això és genial —van exclamar tots els amics alhora. I així
va continuar Pe, després Flo, etc. La vesprada va ser molt llarga fins al
punt que no es volien acomiadar els uns dels altres, no podien imaginar
tot un estiu sense veure’s. Però no seria així, perquè tots havien promés
veure’s una vegada al mes, anar junts a la platja, anar de viatge i mil
activitats més.
—Aleshores seguim amb aquest tracte —va dir Po.
—Sí, amb el que hem dit —va dir Flo.
Genial!—van dir tots—. Per tant, tan sols queda fer una cosa, una abraçada de grup ben forta —va dir Pe—. Ja de nit, tots dormien per a
agafar forces, ja que l’endemà calia preparar maletes i motxilles. Pi se
n’anava a la muntanya; Flo a l’horta, al xalet de camp que tenen al costat d’un llac; Flu a la mar, a pescar... De camí, Flu va contar com anava
el viatge amb el grup de «superamics» que tenien en la tauleta de jocs i
que a més utilitzaven a escola per a fer els deures i treballar.
—Hola, —va dir Pi— ja he arribat a la muntanya, que bonic que és tot,
mireu quines fotos més boniques, aquestes papallones totes juntes em
recorden la nostra amistat. Quines ganes de veure-vos tinc i de tornar a
estar junts! He de deixar-vos, adeu. I seguiren parlant entre ells durant
el viatge fins que arribaren a la destinació.

Gaudint de les vacances d'estiu
Hui és el primer dia de vacances per als nostres amics. Alguns són a
la platja, altres a la muntanya o a l’horta, però tots ja estan pensant
quants dies falten per a veure’s. Aquest matí, el primer a parlar ha sigut
Po, que ha enviat unes fotos de la mar que es veia des del seu xalet, al
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camí Vell, un camí de muntanya que hi ha al poble de les Falgueres. Fla
també ha posat fotos de la caminada per Roma (Itàlia). Més tard, Pe,
també va contar que havia anat a Viena a veure els seus cosins. Tots
es quedaren sorpresos per les fotos dels altres i els viatges que havien
fet. Eren meravellosos! A l’hora de dinar, per videocridada, es contaren
tot el que havien fet durant el matí. Flo va dir que havia anat a pescar
al Llac Verd, el que tenen a l’horta; Flu va contar el que va veure quan
estava bussejant a la platja; i Pe va contar la visita que va fer al palau de
Sissi Emperadriu.
Així, els nostres amics estigueren durant molts dies fent rutes, visites
a palaus, pescant o bussejant... fins que va arribar el dia esperat, el dia
en què tots es tornarien a veure. Havien quedat a Benissa, en una de les
cales, per a passar el dia en la platja i fer una paella. Quan arribaren tots
s’abraçaren molt fort perquè estaven molt contents per tornar a veure's.
Després de totes les abraçades se n’anaren un temps a jugar a l’aigua, i
també feren surf de rem, ja que Flu havia portat la taula de surf, que és
una taula allargada que s’ha d’unflar per a poder gastar-la. Poc després,
els amics se n’anaren a dinar a casa de Flu; feren una paella boníssima,
i de fruita un bon meló d’alger. Després de la migdiada, de vesprada,
anaren a la fira que muntaven al passeig de la platja, tots pujaren als
cotxes de xoc i també al polp i al drac. S’ho passaren molt bé, i quan
arribà l’hora de acomiadar-se tots s’abraçaren.
L’endemà, Fla, que va ser qui va fer les fotos, les va posar en el grup;
eren divertidíssimes, uns eixien amb cara de mico, altres de beset o amb
cara d’enfadat; també hi havia fotos davall l’aigua, amb caragols de mar,
polps menuts, peixos de colors... Tots s’alegraren molt d’haver passat
aquell dia tant tan fantàstic.
D’ací a unes setmanes començaria l’escola, els deures, les activitats extraescolars i moltes coses més, com tornar a estar junts, jugar al pati a
amagar, fer carreres, estudiar junts per a traure bones notes, jugar partits de futbol... Però el més important era que els nostres amics passaven
a ser els majors de l’escola i això els feia molt de comboi, ja que tindrien
més responsabilitats, com cuidar els xiquets de tres anys, reciclar les
bosses de plàstic de classe i a final de curs fer un viatge a Borriana per
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a aprendre vela. Hui toca començar l’escola, i tots els amics de classe i
alumnes de totes les escoles omplin les entrades amb moltes ganes de
començar un nou curs i de trobar-se amb els amics, de contar als companys de classe tot el que han fet durant les vacances d’estiu. En entrar
a classe, el mestre els ha preguntat sobre les vacances, i els nostres
amics estigueren una bona estona contant dia per dia totes les aventures, visites, xarrades, moments graciosos... Després, Flo va preguntar
pels mestres que tenien en cada classe, Pi per l’horari... I així va ser com
començà un nou curs per als nostres amics. Fi.
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SARA VA TINDRE VALOR
Daniela Rodríguez Simarro
CEIP Reis Catòlics
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Era 12 de setembre i les classes ja tornaven. Sara era un xica que s’havia
canviat de col·legi i estava molt nerviosa per fer amics nous. Ella havia
fet tots els deures d’estiu, ja tenia la motxilla arreglada i tot preparat.
Sara era molt treballadora i llesta. Sa mare, Maria, sempre deia que
s’havia d’esforçar i estudiar molt i ella ho intentava.
Era el primer dia de classe i sa mare la portà a l’escola amb cotxe. La
primera classe que li tocava era Matemàtiques, però Sara no estava nerviosa perquè tenia tots els deures fets. Estaven corregint i li tocava a
Sara. Havia de fer una suma de 30 + 30 i es va equivocar en l’operació
més fàcil dels deures. Un xiquet que li deien Joan va començar a burlarse de Sara. Ella tenia molta vergonya perquè era el primer dia d’escola.
A l’hora del pati, una xiqueta que es deia Paula li va preguntar:
—Vols ser la meua millor amiga? —Sara no sabia si se’n podria refiar
i li va dir:
—Només pots ser la meua millor amiga si em promets que no et burlaràs de mi.
Paula no volia burlar-se’n, només volia ser la seua millor amiga. Joan i
els seus millors amics de tota la vida, Pere i Valeria, varen dir a Sara:
—Si tornes a passar pel meu camí tindràs un morat a la cara.
Paula no podia deixar que sempre se n’eixira amb la seua, així que li va
dir:
—Eh! Si li tornes a dir això a la meua millor amiga Sara, tu sí que tindràs un morat a la cara, i per si no fora prou també a l’ull, i després aniràs a la mestra. Ho tens clar? Joan no volia que el portaren a la mestra,
ja que era l’única oportunitat que tenia per no anar-se’n de l’escola, així
que les va deixar en pau .
Elles contaren a la mestra el que Joan havia fet. La mestra no podia
deixar que Joan sempre tinguera la raó, així que l’amenaçà d’expulsarlo si seguia així. Joan tenia por, però com ell sempre deia que no tenia
por va dir a la mestra:
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—Mestra, jo no he fet res, varen ser Sara i Paula, que tenen enveja de mi
i m’han tirat les culpes—. La mestra no va creure el que havia dit Joan,
i li va dir que si no deia la veritat en 10 segons, l’expulsaria del col·legi.
Joan li va dir la veritat, llevat que l’havia insultada. La mestra, com que
ja sabia la veritat, no tingué més remei que expulsar-lo .
Al dia següent Joan ja no estava al col·legi. La mestra va parlar amb la
mare de Joan, la qual estava molt enfadada amb el fill, així que el va canviar de col·legi perquè no molestara més Sara i Paula. Sara li va dir a sa
mare el que havia passat amb Joan. La mare estava molt preocupada i li
va fer una abraçada molt forta perquè la volia molt. Paula també li contà
a sa mare tot el que havia passat amb Joan. La mare de Paula també estava preocupada i li va fer un bes a la cara perquè també la volia molt.
A la nit, Sara i Paula no deixaven de pensar en tot el que havia ocorregut i preguntaren a les seues mares si podien dormir en el llit amb elles.
L’endemà, Joan estava nerviós perquè no sabia què dir quan li va tocar
corregir els deures, sobretot els de matemàtiques, ja que era la matèria
que pitjor se li donava perquè no estudiava.
Joan ja estava al col·legi i li tocava matemàtiques. Tenia por i es va recordar de Sara quan va fallar la suma. Li va tocar 30 + 30. Estava tan
nerviós que va dir:
—Mestre, 30 + 30 és igual a globus!
El mestre estava molt estranyat i va dir a Joan:
—Joan! Si tornes a dir eixes bovades aniràs al despatx del director.
Els xiquets de la classe començaren a burlar-se i a riure’s de Joan. Joan
per fi ja sabia el que va sentir Sara quan ell se’n va burlar, i es va sentir
molt malament per haver abusat d’ella. Sara li va dir a Paula que només
volia que Joan aprenguera la lliçó, i Paula va pensar el mateix, així que
li va dir:
—Tens tota la raó, tant de bo vinguera a demanar-nos perdó.
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Al dia següent, Joan va fer com si estiguera malalt per no anar al nou
col·legi i així poder anar al col·legi de Sara i Paula, ja que volia demanarlos perdó. Joan tenia por perquè no sabia si les insultaria. Quan va arribar al col·legi va entrar i es va trobar amb la mestra, que li va preguntar
què feia allí. Joan li contestà que només volia disculpar-se amb Sa, Sara,
i Pa, Paula. La mestra estava molt, però que molt, contenta amb Joan,
perquè per fi havia entés que no estava bé burlar-se de la gent. Joan va
vore Sara i Paula i els va dir:
—Sara, Paula... he de disculpar-me amb vosaltres. M’ha passat com a
tu, Sara, i sé el que se sent quan algú es burla o es riu de tu... Em sap
greu, tant que et puc prometre el que tu vulgues—. Sara i Paula el
varen perdonar, ja que ara ell havia experimentat el que se sent quan
es burlen d’un mateix. La mestra estava tan contenta que el va deixar
que es quedara en el col·legi. Passaren dos mesos, fins que… un dia, a
la classe de Sara, havien de fer un concurs de contes, i Sara va fer un
llibre sobre un xiquet que es burlava d’una xiqueta, i al final el xiquet
demanava perdó perquè sentia el mateix que la xiqueta. Sara va guanyar
el concurs i va dir unes paraules:
—Jo he fet aquest llibre perquè sé què és passar per un temps difícil. Ser
roí no et fa millor persona, al contrari, si tots fórem persones treballadores i simpàtiques faríem un món millor.
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VIATGE A LES
NOSTRES ARRELS
Francesc Alegre Romaguera
CEIP Verge dels Desemparats
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Aquesta és la historia de Francesc, un xiquet d’onze anys que vivia amb
la seua iaia M. Àngels, ja que els seus pares se n’havien hagut d’anar
a treballar a l’estranger. Francesc era un xiquet que anava a escola de
matí, i passava la vesprada jugant a la videoconsola.
La seua iaia quedava tots els divendres amb un grup d’amics de l’edat,
i sempre acabaven contant el que feien quan eren menuts. Un dia es va
adonar que qualsevol dels seus amics havia gaudit més i millor de la
joventut que el seu propi net. Aleshores se li va ocórrer una idea un poc
peculiar.
Cada any, aquell grup de majors quedaven a les 5 de la matinada, el
segon diumenge de maig, per a anar caminant des de Silla fins a la catedral de València, per veure el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats, la Geperudeta. Com que sabia que Francesc era un xiquet molt
xarrador i que de segur parlaria amb els seus amics durant el camí, li
proposa que si l’acompanyava a veure la Mare de Déu li compraria el
regal que volguera. Ell acceptà, pensant en l’últim joc de la videoconsola que havia eixit.
Finalment arribà el segon diumenge, i tal com havia planejat la iaia, un
grup de vells amics eixiren de Silla cap a la plaça de la Mare de Déu
de València. Prompte començà Francesc a parlar amb un dels amics,
Manel, el qual li preguntà què li agradava i què solia fer tots els dies.
Francesc li contestà que l’única cosa que li agradava fer era jugar amb
els amics per la videoconsola. L’amic de la seua iaia es quedà molt sorprés i li preguntà: «No jugueu a la pilota? No boteu la corda o jugueu
a la tella?» Francesc respongué que era molt avorrit, antic, i que ja no
estava de moda.
A continuació, en passar per Beniparrell, se’ls va unir un altre grup
d’amics. Aquesta vegada va ser Francesc qui preguntà a una iaia anomenada Carme què feien quan tenien la seua edat. Francesc es quedà
molt sorprés per l’emoció i l’alegria amb la qual Carme li contava com,
de vegades, els xiquets havien de fabricar els seus propis joguets: pilotes
de drap, sacs de creïlles per a fer carreres, etc.
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Més tard arribaren a Catarroja. Francesc va conéixer Pep, que li contà
amb molta il·lusió que el que més li agradava era quan arribava Pasqua i
feia un catxerulo amb canyes i plàstic, i amb cordells feia una corda per
a botar amb els amics.
Francesc s’impacientava cada vegada que s’acostaven al següent poble,
perquè volia escoltar una nova història d’algun amic de la seua iaia. No
es podia imaginar mai que la gent major poguera divertir-se tant amb
tan poc. Aquesta caminada nocturna va ser la més emocionant i entretinguda que mai havia fet.
Per fi arribaren a la plaça de la Mare de Déu, tots junts. Mentre esperaven que es fera l’hora del trasllat de la Verge, se n’anaren a una
xocolateria de la plaça de la Reina per a recuperar forces perdudes en el
llarg camí que havien fet. Francesc no desaprofitava cap oportunitat per
a continuar preguntant als amics de la seua iaia sobre la seua infància, i
així estigué un parell d’hores més.
Arribà el moment del trasllat de la Mare de Déu i Francesc, que ja estava molt impressionat amb tot el que havia ocorregut, va comprovar
l’emoció de tots aquells majors en veure la seua Geperudeta. Aleshores
comprengué que per a gaudir de la vida només fan falta amics i ganes
de gaudir.
Quan se’n tornaren, de vesprada, amb el tren, tal com havien acordat, la
seua iaia M. Àngels li preguntà quin regal volia, i Francesc li respongué: «Poder quedar els divendres amb tu i els teus amics». La iaia M.
Àngels va comprendre que havia aconseguit el seu objectiu, que el seu
net vera la vida d’una manera diferent i gaudira de totes les coses que
l’envolten. Francesc va decidir en aquell viatge de tren que aquella experiència que havia viscut l’havia de compartir amb els seus companys
del col·legi.
Així doncs, Francesc anava amb la seua iaia cada divendres i apuntava tot el que podia sobre els jocs tradicionals als quals jugava la gent
major antigament. Intentava explicar de la millor manera possible com
es jugava a cada joc perquè tot el món ho entenguera. Va escriure un
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treball en el qual explicava cada un dels jocs que havia aprés amb els
iaios. Finalment, Francesc exposà el treball a classe i els seus companys es quedaren tan impressionats com ell d’aquell viatge nocturn.
Des d’aquell moment, el grup de companys d’escola es va adonar que
estaven perdent-se moltes coses importants de la vida per culpa de les
videoconsoles, i decidiren quedar cada setmana un parell de vegades per
a jugar als jocs tradicionals valencians que formen part de les nostres
arrels.
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UN GRAN TRIOMF
Eva María Pérez Zomeño
CEIP Reis Catòlics
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Aquesta història tracta sobre un home que va patir molt en la infància.
Va començar quan ell tan sols tenia onze anys i ja feia 1,80 metres d’alçada. Els companys de classe li arribaven per l’aixella. Hèctor vivia en
un poble xicotet de Los Angeles (Califòrnia), però per circumstàncies
del treball de son pare hagué de traslladar-se a una ciutat de la costa.
Per a ell era tot nou: els companys de classe, els professors... El primer
dia de col·legi tots els xiquets es quedaren mirant-lo, com si fora un xiquet estrany; però no, Hèctor era un xiquet normal, com els altres. Això
va començar com si fora una broma, però a ell no li feia gens de gràcia.
Un dia, els xiquets de classe començaren a deixar-li notes com: «Eres
un pi. No caps per les portes de tan alt com eres. No vals per a res. El
dia que et muires farem una festa.» I els xiquets el deixaven abandonat.
I també l’insultaven i li pegaven.
Setmanes després, la professora li va dir: «Tu no pots eixir al pati en el
que et queda de curs». I ell se sentia molt trist, perquè la professora no
el deixava eixir. Com que era molt alt, es pensava que podria fer mal als
altres xiquets, però en aquest cas era al contrari, els altres xiquets eren
els que li feien mal a ell. Aleshores, Hèctor veia com els seus companys
es divertien i ell estava a classe, i després els xiquets se’n burlaven.
Va arribar un dia que Hèctor va decidir anar al psicòleg perquè l’ajudara
amb aquest problema, però sense el consentiment dels pares. En realitat, els seus pares no sabien res del que li estava passant al col·legi. Ell
no volia dir-ho als pares, perquè ja estaven massa tristos, ja que un dels
tres fills que tingueren va morir en un accident de trànsit poc abans que
es mudaren.
Això només va ser al principi del curs. Passaren les setmanes i la situació va empitjorar, ja es burlaven fins els xiquets de primer de Batxillerat, li feien coses encara pitjors que els companys. Un dia, en eixir del
col·legi, es va trobar un paper dins de la motxilla, un paper que deia que
l’endemà havia d’estar en els banys de l’altra part del col·legi, ja que si
no ho feia el matarien. Ell es quedà al·lucinant i amb molta por. Quan
hi va arribar estaven tots formant un cercle. Un dels xiquets estava en
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el bany fent les seues necessitats. Els xiquets li ficaren el cap dins de la
tassa del vàter, fins que les necessitats li entraren pel nas.
Des d’aleshores, a Hèctor li feia moltíssima por anar al col·legi, perquè
ara ja no eren els de la seua edat, eren també els de primer de Batxillerat. Dues setmanes més tard, en el menjador del col·legi, se li acostaren
i li pegaren una palissa. Ell estava en terra i els altres el rodejaven. Li
estaven pegant puntellons i també tirant-li escopinyades i punyades.
Després de dos dies es va despertar a l’hospital perquè havia estat en
coma.
Un mes abans que acabara el curs, Hèctor es va acomiadar dels seus
familiars, dels veïns... Ells no sabien què passava, no sabien per què se
n’acomiadava. Com que la seua casa estava al costat de la costa hi havia
molts precipicis: es va suïcidar. Hèctor va col·locar els dos peus a la vora
del precipici mentre decidia si ho feia o no ho feia. Es va parar a pensar
i va recapacitar. Pensà que sempre callava i no donava la cara, com calia
fer, perquè era molt tímid. També pensà en els seus familiars, que no
tenien culpa de res. Els pares i el germà ja ho estaven passant malament
per la mort de l’altre germà, i ell no volia que ho passaren pitjor encara.
A més, pensà que mai havíem de rendir-nos i que havíem de tirar avant
sempre, passarà el que passarà, perquè al llarg de la vida ens trobem
amb molts problemes. Aleshores va decidir no suïcidar-se i lluitar per
la seua família.
Un dia, passejant a soles pel barri, va veure uns xics jugant a bàsquet
que li preguntaren si volia jugar amb ells. Mai havia tocat una pilota
de bàsquet, però els va dir que sí. Així que entrà a la pista i es quedà
al·lucinat per la facilitat que tenia per a jugar a aquest esport. Ells li van
dir que, com que era tan alt, si volia podia apuntar-se al club en què ells
jugaven.
L’endemà quedaren per a jugar després de dinar, perquè veien que era
molt bo. Es feren molt amics. Quan acabaren de jugar, els seus amics
l’acompanyaren a apuntar-se. L’entrenador es va quedar sense paraules
en veure que era tan alt i que era molt bo jugant a bàsquet.
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A partir d’ací, Hèctor va ser un xiquet molt feliç i un gran esportista, i
quan es va fer més gran va guanyar molts títols. Aquest esport li agradava perquè tots eren igual que ell.
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RELAT GUANYADOR DE SECUNDÀRIA

DONZELLA DE LES
MIL BATALLES
Elisa González Zaragozá
Col·legi Sagrada Família
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Tot va començar fa deu anys. Jimena era una xiqueta feliç, divertida,
intel·ligent, responsable, dolça, fràgil. El que més li agradava era passar
temps amb la seua iaia, una dona única, especial i afectuosa. Estimava
moltíssim tots els familiars, però n’hi havia dos amb els quals tenia un
vincle molt especial. Era des de sempre lluitadora, havia nascut per a
ser una «guerrera».
Tot anava bé fins que un dia la iaia hagué d’anar a una revisió rutinària
del ginecòleg. Aquell dia el destí li jugaria una mala passada. S’endinsava en un món obscur, un infern. Un camí per recórrer, amb constància,
lluita, dolor, males notícies…
El que podria haver sigut una cosa molt lleu, en un obrir i tancar d’ulls
es va convertir en un camí sense bon final. O almenys un final inesperat
per a tota la família de Jimena. Després del xoc, amb la notícia de la
malaltia vingueren dos operacions i tractaments agressius. Tots feien
com que la vida continuava, que no passava res, intentaven sentir-se
feliços. Les tres netes, molt menudes, cada dia anaven a vore la seua
iaia; les seues filles volien pensar que tot el que estava passant era part
de la vida.
Però no era així. En realitat, la seua guerrera somreia, però les seues filles ploraven d’amagat i pensaven: «Que valenta que és!» Estaven tots el
dies juntes, de compres, passejant, anaven al cinema, al parc, a prendre
café, i conversaven hores i hores de «coses de dones». Van ser tres anys
meravellosos i inoblidables, perquè tots se sentien afortunats de poder
abraçar la seua heroïna de conte.
Dies millors i dies pitjors, sempre amb esperança (que diuen que és l’última cosa que es perd), i done fe que així és. Cada vegada que hi havia
una data assenyalada es reunien tots a sa casa per a celebrar el Nadal,
els aniversaris, la Pasqua, les Falles. Eren moments únics que quedaven
per sempre gravats en la retina de Jimena.
Aquest conte es va convertir en un malson del qual volien despertar
tots, però res tornaria a ser el mateix. La llum de la guerrera s’apagava
i al mateix temps els estava apagant, a tots ells.
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Ara Jimena entenia allò que diuen que el pilar fonamental de qualsevol
família és la mare, perquè una mare cuida de les seues cries, els dona de
mamar i de menjar, les protegeix de tots els perills, les abraça i les estima per damunt de totes les coses. Tot açò sense infravalorar la figura
del pare, per descomptat!
Tres anys després, al maig, un mes de flors de la Mare de Déu, va vindre el pitjor final d’aquest conte: la flor més bonica del jardí familiar
s’estava apagant per a sempre, sense res a fer, sense marxa arrere. Sense
poder creure-ho, sense explicacions, sense saber què dir, amb el cor ple
de ràbia i impotència; amb una tristesa profunda, la iaia es va anar acomiadant a la seua manera de cadascun d'ells, del seu home, de les filles,
de les netes i de les gendres.
No mereixia aquest final, perquè l’única batalla que es perd és la que
s’abandona, i la valenta guerrera mai abandonaria el camp de batalla,
sols ho faria si li encomanaven una missió. I així ho va fer. Ara s’entenia
tot.
Un acomiadament molt trist, com si els trencaren l’ànima, com si els
partiren el cor en mil trossets, com si estigueren en una història equivocada i no hagueren de ser-ne els protagonistes. Jimena no sabia com
expressar-ho, però la millor paraula que ho transmet és impotència.
L’heroïna del seu conte se'n va anar per a convertir-se en un ésser de
llum, una estrela que cuidaria de tots des del cel. Un àngel protector que
en la foscor de la nit, quan miraren cap amunt, trobarien cuidant-los per
sempre, fins que es tornaren a trobar.
Des d’aquest dia descansaria amb molta pau. La Donzella de les Mil
Batalles havia deixat de lluitar en la terra. Ja seria feliç, ja seria l’estrela
més brillant del cel immens.
La mare de Jimena els ho va contar així, a la seua germana i a ella, i des
d’aquell dia mirarien amunt i sabrien que està allí, que mai els deixarà
caure, que Déu li va donar ales per a poder volar. Quin consol foren
aquestes paraules!
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Després d’aquest moment, tota la família intentava, a poc a poc, tornar
a les seues vides, sense el pilar fonamental, sense celebracions, sense
ganes, però obligats a continuar amb la força que els arribava del seu
ésser de llum.
Passats quasi dos anys tot pareixia que tornava a la normalitat, però la
mare de Jimena sospitava que alguna cosa passava. Sabeu per què n’estava tan segura? Perquè el seu ésser de llum li enviava cada nit, quan
dormia, un missatge: alguna cosa no anava bé.
Després d’una operació ràpida, sa mare descobreix tota la veritat. Començava tot una altra vegada? No podia creure el que estava passant.
Sa mare es converteix en una altra guerrera, com la seua iaia. La seua
germana i Jimena ja no eren tan xiquetes, n’eren més conscients. Des
d’aquest dia, son pare i les dos adolescents estarien al seu costat, donant-li suport. Començà els tractaments. Primer un, després un altre,
prou agressius, però sempre tirant avant, lluitant, plorant. Però aquesta
vegada les circumstàncies eren diferents, en cada revisió eren bones notícies, a poc a poc tot estava bé. Jimena podia dir que aquesta experiència els va unir per sempre.
Han passat sis anys i la mare de Jimena és una guerrera autèntica, una
dona que mai mira cap enrere. Que somriu, que està amb les seues filles,
amb el seu home, amb la seua família; que els cuida, que els protegeix,
que els estima per damunt de tot; i és que té la millor mestra del món,
la Donzella de les Mil Batalles: sa mare. Jimena ara ho entenia tot. La
seua iaia donà la vida per convertir-se en un ésser de llum, missió que
li va encomanar Déu per poder salvar sa mare. És, sens dubte, la lliçó
de vida més important per a Jimena. Avui en dia, Jimena no pot estar
més orgullosa de tindre el seu àngel en el cel i sa mare cada segon. Quin
regal de vida!
M’encantaria que aquest missatge arribara a totes i cada una de les dones que lluiten: les guerreres. Que sàpien que sí que es pot, que per
molt difícil que parega sempre hi ha éssers de llum que venen a la terra a
ensenyar-nos a viure, sempre amb un somriure, capaços de donar-nos
o regalar-nos la vida.
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ARANTXA
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IES Sanchis Guarner

87

88

Allà estava David, tot il·lusionat de començar el primer curs a l’institut,
al nou institut que havien construït els darrers anys i que per fi estava
acabat. El van despertar els primers rajos de llum i, en un tres i no res,
ja estava amb les sabates posades, els calcetins quasi a l’altura dels genolls, els pantalons curts posats i la camisa passada.
Va eixir de l’habitació i baixà a la cuina, on sa mare, que ja li havia deixat el desdejuni preparat (uns gallonets de taronja) ja estava començant
a traure unes cassoles per al dinar. El pare ja se n’havia anat al camp feia
poc més de mitja hora. Es menjà els gallonets en un tancar i obrir d’ulls,
agafà la cartera i la gorra i emprengué camí cap a l’institut. Intentà no
embrutar-se les sabates de fang, ja que feia pocs dies que hi havia plogut
i els carrers (en aquella època quasi tots de terra) encara estaven un poc
enfangats.
En entrar a la nova classe s’alegrà perquè havia coincidit amb molts
amics de l’escola. S’assegué al costat d’ells, però li cridà l’atenció una
persona, bé, millor dit, ella. Estava asseguda un parell de files darrere,
amb el grupet d’amigues. Tenia els cabells castanys clars, no era ni alta
ni baixeta i tenia unes faccions perfectes, però de la seua bellesa destacaven uns preciosos ulls verds que pareixien maragdes acabades d’extraure de la mina. Es quedà mirant-la uns segons, embovat, i quan les seues
mirades es creuaren uns instants, David rebé un calbot per part d’un
amic, que l’avisava que el professor ja estava a l’aula i s’havien d’alçar
per a saludar-lo. Ella esbossà un xicotet somriure quan va veure aquella
acció i ell somrigué tímidament, un poc sense saber què havia passat.
Com que els grupets de David i el de les xiques xarraven molt, el professor decidí canviar-los de lloc i la sort volgué que els dos acabaren junts.
Eixe primer dia no es digueren ni una sola paraula, cap dels dos s’atrevia
a parlar a l’altre, encara que es miraven de reüll quasi tot el temps. Dia
a dia parlaven més i la vergonya no tardà a anar-se’n. Li deien Arantxa,
i pareixia que era la filla de l’alcalde, amb el nou model de govern que
significava la república a Espanya. Acabaren el curs asseguts al mateix
lloc, havien agafat confiança i s’ho passaven d’allò més bé rient a tota
hora; es notava que tenien molta complicitat i es complementaven l’un a
l’altre. Eren molt bons amics, però tots els companys deien que es voli89

en; així i tot, ells deien que no, encara que en el fons eixa resposta era un
sí. Sabien que era qüestió de temps que acabaren junts. Ara que s’havien
acabat les classes era el moment propici per als dos, ja que s’acostava
l’estiu, venien els dies de màgia.
Però a l’estiu, aquella futura relació que es veia a quilòmetres va morir,
literalment. El 18 de juliol de 1936 començà la Guerra Civil, i com que
l’alcalde del poble era republicà, aquelles velles que s’assabentaven de
quasi tot el que passava al poble digueren que els nacionals l’havien
afusellada, a ella i als seus familiars.
Va ser un colp moral que el canvià completament; ja mai més tornà a
somriure com ho feia amb Arantxa. Es tornà un xic apagat, estava en
eixe moment que diuen la flor de la vida. Pareixia que la vida s’havia
marcit per sempre. Havia perdut la il·lusió per tot, la mateixa il·lusió que
el va fer anar per primera vegada a l’institut a veure-la a classe. Ja mai
li podria dir allò que sentia, aquell sentiment vertader que li paralitzava
el cor cada vegada que la veia. Ja mai li podria dir que la volia.
Tampoc mai més tornà a l’institut. En aquells temps de guerra, amb
prou faenes ajudava son pare a treballar el camp. Arribat l’1 d’abril de
1939, la Guerra Civil acabà i esdevingué una dictadura. Aquell mateix
any, amb la guerra ja finalitzada, David ingressà al servei militar obligatori, i foren uns moments d’alliberament per a ell. En la mili es pogué
desfogar del que havia passat anys arrere amb el tema d’Arantxa, que
tant l’havia marcat. Fins i tot li arribà a agradar, i destacà tant que als
tres mesos s’incorporà a l’exèrcit de terra.
Per casualitat, l’1 de setembre de 1939 començà la Segona Guerra Mundial, i Franco, aliat de Hitler, envià unes quantes tropes de reforç als
alemanys. Mentrestant, a Espanya es vivia una dura postguerra, i David, encara que amb rancor cap als nacionals, s’oferí com a voluntari
per anar a combatre amb els nazis. Eren moments difícils per a moltes
famílies espanyoles, per descomptat també per a la seua, per la qual cosa
li vindrien molt bé els diners que hi poguera guanyar.
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L’enviaren a Polònia, que no tardà molt a caure en mans dels alemanys.
Afortunadament, sols estigué al campament base conduint camions
amb provisions i materials i fent alguna tasca que li manaven els superiors. Un any després l’enviaren a Luxemburg, que junt amb Bèlgica
no oposaren a penes oposició. Tot seguit conqueriren els Països Baixos,
també sense quasi resistència. No l’enviaren a combatre en cap moment,
ja que no fou necessari. Passà un any més en aquestes terres, i David
es va convertir en tot un home, ben fornit i amb prou experiència com
a militar. Per aquest motiu, el 1942 l’enviaren a Stalingrad, ciutat de la
Unió Soviètica que contrarestava les forces alemanyes.
El que feren els alts càrrecs nazis va ser enviar gent amb experiència
per a traure la situació avant. Però David, tot i que havia estat en moltes
expedicions, no tenia experiència en la guerra. Abans d’anar amb les
tropes a la ciutat, es llevà les insígnies i tots els indicadors de pertinença al cos alemany, ja que no se sentia identificat amb ells, i s’ho guardà
en una bandolera que duia penjada al coll, amb alguns mocadors. I allà
es va veure (en la que ha sigut fins ara la pitjor guerra en la història de
la humanitat, amb més de dos milions de víctimes mortals), enmig del
soroll estrepitós de bales, morters, granades i bombardejos. Malauradament, va rebre un tir de metralleta que li travessà l’estómac i caigué
desplomat al camp de batalla.
Aquesta (una de les moltes a la ciutat), la guanyaren els aliats. Als ferits
i caiguts se’ls emportaren en camions al campament base, bé per a intentar curar-los o bé per a portar-los a casa i soterrar-los dignament.
En un d’aquests camions pujaren el cos de David, tot i que no portava el
mateix uniforme que els altres, és a dir, sense distincions nazis.
De sobte va obrir els ulls. Tenia la vista ennuvolada i hi havia una gran
lluminositat en l’estança. I ací la va veure: era ella, Arantxa... Per fi es
tornaven a trobar, però mentre ella li acariciava la galta tot s’apagà i se
submergí en l’obscuritat. Just en eixe moment va tornar a obrir els ulls
i tornà a veure eixa lluminositat, però més clarament; i quan es girà de
costat s’adonà que estava en un hospital militar. Tot açò mentre una
jove infermera li parlava en rus i li donava colpets a la cara per intentar
que no es tornara a quedar inconscient. David l’enfocà amb la vista, no
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entenia res del que li deia, encara que aquella cara li era familiar. David
balbucejà, i ella es quedà atònita en veure que havia dit alguna cosa en
valencià.
Aleshores començaren a parlar, ara que s’entenien. Ell no parava molta
atenció al que ella li deia, que la bandolera que duia penjada al coll havia
evitat que es dessagnara, que en caure a terra ho havia fet casualment
sobre aquesta, que li feu pressió sobre la ferida.... Ell es fixava més en
el caràcter i en els trets físics, però no aconseguia recordar qui era
ella. Finalment, la infermera el deixà a soles, ja que havia de continuar
atenent altres ferits. Així i tot acordaren que es tornarien a veure per a
parlar. Es deia Anastàsia.
Passaven els dies, les setmanes, i el soldat continuava en repòs recuperant-se de les ferides. Ara no tenia cap preocupació, ja que l’exèrcit
alemany el donaria per mort en combat. A més, totes les vesprades,
Anastàsia tenia uns minuts per a ell. Parlaven i parlaven, i pareixia que
David havia ressuscitat. Ara tornava a ser persona, tornava a sentir sensacions que havia oblidat feia anys, i tot gràcies a eixa infermera d’una
bellesa supèrbia i d’uns preciosos ulls verds.
Una vesprada, la jove li contà com havia arribat a Rússia. Li digué que
va eixir del poble (del qual no recordava el nom) com a refugiada, ja que
els nacionals volien matar la seua família, sobretot son pare, per ser republicà. Havien acabat en aquest lloc com a exiliats. Hagué de canviar
la identitat i aprendre rus per a seguir estudiant, fins a arribar a ser la
infermera que ara era. Per a ella, el dia que abandonà el poble va ser el
pitjor de sa vida, perquè ho havia de deixar tot arrere, i sobretot perquè
havia d’abandonar la persona de la qual estava molt enamorada.
En aquest moment el soldat li explicà la seua història, com havia acabat
en aquell hospital amb l’estómac foradat, i per quin motiu, o millor dit,
per qui. En acabar de contar-li-la i amb els ulls cristal·lins, li confessà
que la xica de la qual havia parlat li deien Arantxa. La jove, en sentirho, començà a plorar, i de sobte el besà... Incrèdul, els dos es fongueren
en un bes màgic.
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Quan se separaren, Anastàsia li digué que era Arantxa, que Anastàsia
era el fals nom que s’havia posat quan arribà al país. Aleshores, ell es va
adonar que sí, que efectivament era ella, i que aquella cara tan familiar
era la d’aquella xiqueta, però amb uns anys més. Aquells ulls verds i un
rostre fins i tot més bell que abans li confirmaven la veritat. La història
de l’afusellament no era més que una llegenda de les velles del poble.
David plorava i plorava d’emoció, sense consol, mentre que Arantxa
l’abraçava amb força per tots els anys que havien estat separats.
Quan eixiren de l’hospital començaren a viure junts, i temps després es
casaren i tingueren un fill. Em tingueren a mi. En acabar la dictadura
tornàrem a Espanya, amb els meus avis (els pares d’Arantxa), i allí vaig
conéixer els altres avis (els pares de David, que duien ja moltíssims
anys sense veure’l). Posteriorment, jo em casí amb la vostra mare i vos
tinguérem a vosaltres dos.
D’aquesta manera, i sobretot amb un sentiment d’amor inigualable, va
ser com es van conéixer els vostres iaios, que continuen tan enamorats
com aquell any que acabaren l’institut.
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EL MOLÍ DE LES XIQUES
Anaïs Baixauli Badia
IES Sanchis Guarner
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Carmen va nàixer el 31 de desembre del 1938, a Silla. Ella sempre va
ser una xiqueta molt curiosa, perquè tot i que era la més menuda en
grandària i en edat a l'escola, era molt ràpida mentalment i físicament.
Ella era la xicoteta de tres germanes, molt curiosa i amb moltes ganes
d’aprendre i amb molt de seny. Era responsable, treballadora i atenta,
al contrari que la seua germana Anita, que només feia maldats, una
darrere de l’altra, per la qual cosa els pares n’estaven un poc acovardits
i no podien més. De vegades la deixaven a cura d’una tia fadrina que se
l’emportava a València, ja que tenia temps i diners.
Dilluns de matí es va alçar i es va preparar el desdejuni. Seguidament
es va pentinar, es va posar una falda que havia heretat de les seues cosines germanes i una samarreta mig trencada que havia esgarrat feia
tres dies la seua germana Anita. Poc després, es va preparar la motxilla
per anar a l'escola. Quan anava a eixir per la porta, de sobte, son pare
se li va acostar i li va dir que aquella era l’última setmana que anava a
l'escola, i que a partir d’ara se n’aniria a treballar a la fàbrica que tot el
món coneixia com el Molí de les Xiques. Avui en dia encara es pot veure
un cartell que posa: «Fábrica de Don Plácido Navarro».
Carmen estava molt contenta, perquè tot i que li agradava anar a escola,
volia guanyar diners, ajudar la seua família i ser una xica més independent. A més, podria comprar-se algun vestit, ja que moltes vegades,
quan s’alçava, no tenia res per a posar-se, ja que les seues germanes,
millor dit, la seua germana Anita, s’ho posava tot sense demanar-li permís. I una vegada més Carmen s’havia de vestir amb la mateixa roba.
El lloc de treball de Carmen es trobava als afores del poble, ja que
s’aprofitava un salt d’aigua per a produir electricitat, tot i que antigament hi havia un fumeral i una màquina de vapor. La fàbrica era immensa i estava plena de telers gegants que es dedicaven durant quasi les 24
hores del dia a fer una única activitat: la confecció de teles per a sacs de
jute amb una maquinària que feia un soroll espantós.
A les 5 del matí ja estava desperta, perquè a les 6 començava el torn
de treball. Ella anava pels camins de l’horta, creuant les vies, ja que si
anava per la carretera tardava més i no volia fer tard, volia ser de les
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primeres. Però a pesar de tot hi anava encantada per un motiu molt especial: l’empresa donava una bicicleta a cada treballadora que descomptava de la paga. Així, a poc a poc i quasi sense adonar-se’n, la bicicleta
estava pagada.
Mentre anava a treballar pensava en totes les coses que podria fer amb
aquella bicicleta. Aniria d’excursió a soles, sense dependre dels pares,
els quals feien excursions a l’estiu per l’Albufera, ja que son pare, sovint
agafava la barca del port de Silla i anaven al Palmar o a la platja de
Saler a passar el dia. Son pare era pescador, i el que més li agradava era
passar els dies passejant pel llac de l’Albufera, amb motor o amb vela
llatina. Però ella n’estava un poc farta, ja que quan venia el bon oratge
sempre feien el mateix. Pensava pegar voltes i voltes pel poble i visitar
les amigues, sempre que volguera, tal com ho feien els seus cosins des
de feia temps. En definitiva, somiava fer aquelles coses que per la seua
situació econòmica i de gènere mai havia pogut fer.
Carmen havia aprés a anar amb bicicleta gràcies a la seua amiga Milagrín, que en tenia dos, una negra i una altra blanca, i junt amb set
amigues més es deixaven les bicicletes per aprendre, a les eres. Per a
ella, aprendre va ser un poc difícil, però era molt valenta i cada bac que
queia a l’era es feia més forta. De menuda, quan arribava a casa plena de
pols en la roba, els pares la reprenien, ja que no veien bé que la seua filla
s’embrutara o caiguera un bac. Però, a poc a poc, els seus pares començaren a entendre les inquietuds de la filla i a no dir-li res.
En canvi, els pares de Milagrín sempre havien sigut persones molt
obertes; a més, també tenien molts diners, per la qual cosa, cada vegada que una bicicleta es trencava la portaven a reparar perquè el cap de
setmana següent estiguera arreglada i les xiquetes pogueren continuar
aprenent. De vegades, quan plovia, la mare de Rosa els feia xocolate o
rosses; i així passaven la vesprada, jugant a cartes o a qualsevol joc de
taula, mentre xarraven i es posaven al dia de la vida dels altres, ja que
Carme i quatre amigues més havien començat a treballar juntes i juntes
havien deixar l’escola.
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Passaren els mesos, però la bicicleta que tant desitjava no arribava a la
fàbrica. Fins que un dia va arribar a casa. La bicicleta era blava, i ella la
veia absolutament meravellosa, com un símbol d’autonomia personal i
de llibertat. Encara que per a algunes ments obtuses no estava bé que
les xiques treballaren fora de casa i pensaven que el sellí de la cadira els
podia fer perdre la virginitat.
Però en arribar l’estiu va succeir una cosa molt estranya. El primer cas
va ser el de Raquel, la pèl-roja. La seua bicicleta havia desaparegut del
corral de casa. El segon cas va ser el de la filla del carnisser, a qui li va
desaparèixer de dins de la fàbrica. I finalment la bicicleta de Leonor,
que era de color roig, preciosa. I la de Matildín, que la tenia amagada
davall del paller del corral. I la d’Isabel, que la tenia davall del llit. Era
una plaga.
En arribar el mes d’octubre quasi totes anaven a peu, i Carmen es creuava amb elles. Ploraven sota les moreres, ploraven sota els tarongers,
ploraven sota les llimeres… ploraven. Aquella nit, Carmen va deixar la
bicicleta dins de l’armari de l’habitació i el va tancar amb pany i clau, i
a més es va penjar la clau al coll. Va dormir profundament, fins que a
les 5 del matí es va despertar i se'n va anar cap a l’armari. El va obrir
i… ai! La bicicleta havia desaparegut! Quin disgust més gran. Tant com
li havia costat d’aconseguir-la i la il·lusió tan gran que li feia! Tots els
somnis s’havien esborrat en un tres i no res. No sabia qui podria tindre
interés a perjudicar-les. Però, després que va desaparéixer la bici de
Carmen, no en va desaparéixer cap altra més.
La setmana passada va fer 60 anys d’açò. Per a ampliar una carretera d’accés a València, les màquines van destruir una alqueria a l’horta
d’Alboraia. I, amb el primer mos de la pala quedà descoberta tota l’andana: amuntegades les unes sobre les altres, 125 bicicletes. Sempre hi ha
qui conspira per llevar-nos la llibertat.
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Ana Gutiérrez Calatayud
IES Sanchis Guarner
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Una cosa que sempre he tingut clara era la sort que havia tingut d’acabar en la pastisseria de Brunella. En aquest lloc, com vosaltres bé sabeu, he aprés tot el que sé fins ara de pastissos, pa, magdalenes i moltes
coses més. Mai he considerat Brunella com una mare, sinó com la meua
mestra. Era una dona molt autoritària. Encara recorde el davantal que
es posava quan es despertava ben matí i que només es llevava quan se
n’anava al llit. Una dona molt corpulenta i amb un caràcter molt fort.
Però, encara així, sempre em feia riure amb els seus cabells color mel,
sempre desordenats en una coleta molt mal feta.
Un dia em vaig fixar que totes les meues amigues tenien el mateix color
de cabells que les seues mares. D’altra banda, jo comparava els meus cabells color carbó amb els de Brunella. No em va contar com vaig acabar
allí, amb ella, però tampoc he tingut massa curiositat. Açò és perquè la
pastisseria de Brunella sempre ha tingut el que més m’ha agradat. Des
de ben xicoteta he sigut bona fent pastissos, però el que més m’agradava
era el pastís de poma. Vaig aprendre a fer-lo amb l’ajuda de Brunella i el
seu llibre de receptes. És el meu sabor preferit i sempre ho ha sigut. Pot
ser que fora per la dona.
—Quina dona, àvia Abril? — preguntà Mateu.
—Totes les setmanes —continuà Abril—, una dona major, d’uns 70
anys, passava per la pastisseria a comprar els meus pastissos, i sempre
que li déiem que els havia fet jo es posava molt contenta i deixava propina. També em deia que mai deixara de fer els meus deliciosos pastissos.
A mi açò em feia molt feliç i els pastissos els feia cada volta amb més i
més ganes. Passaren els anys i la dona, cada dijous, passava per la pastisseria. Recorde encara el soroll que feia la campaneta de la porta quan
entrava, el taconeig que produïa quan s’acostava al mostrador. També
recordava la bossa de tela que duia de casa, amb un cor molt bonic estampat al mig, i on sempre ficava els pastissos que comprava.
Un dia li vaig dir que era molt bonica i que m’agradaria comprar-ne
una.
—No pot ser, bonica. Aquesta bossa està feta a mà i no crec que en tro103

bes una igual a les tendes», va dir mentre eixia de la pastisseria. Va fer
aquesta rutina durant 13 anys. Però un dia deixà de vindre-hi.
La primera vegada va ser un dijous normal. Vaig passar tot el dia esperant la seua visita, però mai hi va arribar. Estava molt confosa i no entenia per què la dona no havia vingut. Però, tot i això, em vaig tranquil·
litzar.
—Ja vindrà el pròxim dijous —em digué Brunella. I jo la vaig creure.
Qui haguera esbrinat que el dijous següent tampoc hi va vindre. Em
vaig quedar esperant la dona que havia tingut en els pensaments tota la
setmana. Ni vingué aquell dijous ni els quatre següents.
Vaig estar moltíssimes setmanes pensant en ella. Sempre m’havia comprat els pastissos i, de sobte, ja no hi apareixia. Vaig preguntar a gent
del poble, però no en sabien res. A l'escola vam fer una excursió a un
poble que hi havia a 30 minuts. Em va paréixer molt bonic, però em
trobava inquieta. Mirava cada cantó, com si la dona, per art de màgia,
poguera aparéixer.
Les setmanes passaven i cada dijous tornava a decebre’m, una sensació a
la qual ja m’havia acostumat. De nit no podia dormir pensant en la dona
dels pastissos de poma. Brunella, que veia la meua inquietud, m’intentava tranquil·litzar: «Potser té febra o se n'ha anat de viatge», em deia.
Però cada vegada em posava més i més nerviosa. Fins que Brunella telefonà a emergències per a veure si estava allí. Per desgràcia, no en sabíem
el nom i va ser impossible saber si estava a l’hospital del poble o no.
Així doncs, al dia següent ens n’anàrem a l’hospital amb un pastís de
poma especialment fet per mi, com els que li agradaven. En recepció
preguntàrem si hi havia una dona major que havia ingressat feia uns
mesos. I sense que ningú s’ho esperara, hi va haver una coincidència.
Vaig deixar caure el pastís a terra quan ho vaig escoltar. No m’agradà
gens ni miqueta el que digué la dona de recepció. Clar, jo sempre llegia
llibres de fantasia, en els quals el personatge principal mai mor. Però
això era la vida real, la realitat. La dona de la recepció, que duia una
xapa amb el nom de Marta, ens va explicar que feia unes setmanes havia
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arribat una ambulància amb una dona de 76 anys, una dona que havia
caigut per unes escales de bon matí. L’única cosa que portava damunt
era una bossa de tela amb un cor. La bossa que a mi tant m’havia agradat.
—Algú de vosaltres es diu Abril? — preguntà Marta, la recepcionista.
Quan vaig escoltar el meu nom vaig tornar a la realitat i li vaig contestar.
—Dins de la bossa hi havia una carta al teu nom— digué.
Em vaig quedar en blanc. Per què aquesta dona, que sempre comprava
els meus pastissos i a la qual no coneixia a penes, m’havia deixat una
carta? em preguntava una i altra volta. Però aquesta pregunta la vaig
resoldre ràpidament quan em donaren la carta, que deia així:
«Estimada Abril,
Com m’haguera agradat dir-te tot el que t’escric ací. Però com veuràs,
no soc una persona a la qual es pot qualificar de valenta. No crec que
mai tinga el valor de donar-te aquesta carta. Crec que em faria vergonya i no et podria tornar a mirar a la cara.
Tot va començar quan ta mare va quedar embarassada. La coneixia des
que era una xiqueta i em va demanar que l’ajudara. Sa mare, la meua
millor amiga, havia faltat feia dos anys i no sabia qui era el teu pare.
Jo hi vaig accedir. Mantinguérem l’embaràs en secret, i et va tindre en
un descampat, lluny del poble. Tot pareixia que anava bé, però un dia,
després del part, et va deixar a casa i se n’anà.
Et va deixar sota la meua responsabilitat. Jo, amb 60 anys, ja no podia
criar un bebé com si fora meu, em veia incapaç. Així que quan tornava
a casa vaig agafar un camí diferent perquè els veïns no veren el bebé. I
vaig veure la pastisseria. Altres voltes em cridava l’atenció la bona olor
que feia o els apetitosos pastissos que es veien des de fora. Però aquella
vegada veia alguna cosa diferent. Veia una solució, una eixida. Així que
no m’ho vaig pensar massa i et vaig deixar a la porta. No vaig tancar
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els ulls en tota la nit. No em trobava bé, així que de matí hi vaig tornar
i vaig veure que la pastissera t’estava cuidant amb una estima infinita. I
en eixe moment entenguí que estaries en bones mans.
No vaig tornar fins uns anys després, quan tu ja feies les teues pròpies
obres d’art, les quals, per cert, he assaborit jo a soles, en el meu apartament, cada dijous. Pot ser que per aquest motiu haja agafat uns quants
quilos de més. Però això és el que menys importància té ara.»
I així és com va acabar la carta. No l’havien acabada d’escriure, ja que es
veu que encara no tenia pensat donar-me-la. Ni aleshores ni mai.
—I què va passar amb la dona, àvia Abril? —va preguntar el menut
dels cosins, Mateu.
—Doncs, no ho recorde —respongué Abril amb un somriure.
—Àvia! Sempre ens fas el mateix! Mai recordes el final de les teues
històries!
—Ah, no? Doncs jure que l’altra vegada la vaig acabar —digué un poc
confosa.
—És el que passa quan u té Alzheimer i intenta recordar el passat —va
dir la més gran de les netes.
—Calleu i ajudeu-me a parar taula —va dir la mare, Arantxa—. Hui
estic utilitzant el llibre de receptes de l’àvia per fer pastissos, així que
prepareu-vos!
Els xiquets se n’anaren a la cuina a ajudar els majors, mentre que l’àvia
Abril es quedava asseguda al sofà vell que encara desprenia aroma de
pa acabat de fer. Ja estava pensant com seria la següent història que els
contaria, tot i que sabia que ho oblidaria només començara a menjar.
Possiblement, la pròxima narració estiga ambientada en un bosc on els
arbres són tan alts que no es pot veure el cel, o potser se situe en una
escola on els feien dur un barret molt poc original. Ningú mai sabia per
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on anava la imaginació d’Abril quan tornara a contar coses, però el que
tampoc sabien era d’on havia eixit el llibre de receptes de l’àvia. L’única
que ho sabia era ella, però no aconseguia recordar-ho. Per això sempre
s’inventava una història, cada vegada més i més boja.
Les històries podrien haver passat de veres, però això mai ho sabran ni
la narradora ni els espectadors.
A poc a poc, Abril tancava els ulls per a descansar un poc. Ella sabia
que Arantxa s’enfadaria quan, en tornar al menjador, es trobara la dona
dormida. Però a una dona de 89 anys no li importava massa això. Tan
sols volia tancar els ulls un poc, fins que el sopar estiguera preparat.
Així que, finalment, anà tancant-los, a poc a poc, fins que es quedà profundament dormida.
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MARCEL A BOLONYA
Jesús Alba Carbonell
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Marcel vivia a València. Era fill únic. Era alt i prim. Tenia els ulls verds
i els cabells rossos. Era de pell blanca i tenia moltes pigues a la cara.
Des de ben xicotet sentia passió per la música i per la pintura. Li agradava molt tocar el tabalet i dibuixar. Sa mare, quan va començar el col·
legi, a l’edat de tres anys ja el portava a classes de tabalet i de pintura.
Sempre estava pintant. Tenia un estoig ple de llapis de colors. El color
que més li agradava, quan era menut, era el vermell. Cada any, pel seu
aniversari, sa mare li regalava quaderns de dibuix, retoladors, pinzells i
aquarel·les. Quan va començar sisé de Primària, la professora va parlar
amb els seus pares i els va dir que era un xiquet amb moltíssimes qualitats per a la pintura. Tant era així que, de vegades, descuidava la resta
d’assignatures. Quan cursava Secundària va guanyar tots els concursos
de pintura als quals es va presentar. I així va passar el temps i va arribar
el Batxillerat. No ho va dubtar i va triar el Batxillerat Artístic.
A més, als seus pares els agradava molt viatjar. Cada any organitzaven
un viatge i a Marcel li encantava anar amb ells. En els viatges gaudia
visitant esglésies, museus i galeries d’art. Va finalitzar els estudis de
Batxillerat i es va matricular en el grau de Belles Arts, a la Universitat
de València, on va fer una bona colla d’amics. A poc a poc començà a
destacar en les classes de pintura, en les quals era el millor, ja que tenia
un do natural.
Un dia, la seua tutora el va cridar al despatx i li va dir que la Universitat
l’havia escollit per a donar-li una beca i estudiar el tercer curs del grau
a la Universitat de Bolonya. Tenia temps per a pensar-ho, però immediatament va dir que sí. Era una molt bona oportunitat, ja que Itàlia era el
bressol de l’art. Quan va arribar a casa va entrar fent bots d’alegria. Ho
va dir a sa mare, que també es va posar molt contenta. Encara que ell
sabia que el trobaria molt a faltar, Marcel li va agrair que no li ho demostrara. Ell era el seu major suport. Son pare li va donar l’enhorabona
de seguida, pensava que era una experiència molt enriquidora. Confiava
molt en ell i sabia que era un xic responsable, que aprofitaria aquesta
oportunitat al màxim.
L’endemà va parlar amb la tutora i començà a tramitar-ho tot. Estava
nerviós. Comentà als pares que les vacances de Setmana Santa podrien
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viatjar a Bolonya i buscar així una residència per a estudiants. I així ho
van fer. En trobaren una molt ben situada, prop de les torres de Bolonya, de la plaça Major, de la basílica de Sant Petroni i de la font de Neptú. La ciutat era preciosa. Un riu d’estudiants i de turistes recorrien tot
el centre medieval, ple de monuments, museus i teatres. Van descobrir
que agafant un tren, en menys de dues hores, podien estar a Venècia o a
Florència, cosa que encara el va emocionar més. Ell sabia que Florència
era la ciutat més rica en monuments medievals d’Itàlia i de tot Europa,
i que Venècia tenia edificacions espectaculars, com la basílica de Sant
Marc. Van aptofitar per a fer turisme i, amb molta emoció, tornaren a
València. En un tres i no res va passar l’estiu i va arribar el setembre,
concretament el dia 5, dia en què Marcel va marxar a Itàlia. Els seus
pares l’acompanyaren a l’aeroport i la seua mare no va poder contindre
les llàgrimes. Marcel els va fer una forta abraçada i un bes, agafà la
maleta i pujà a l’avió.
Una vegada instal·lat a la casa que ocuparia durant el curs escolar, va
baixar al pis on es trobava la cuina que compartia amb la resta d'estudiants de la residència. Es va seure a menjar al costat d’un grup de xics
i xiques que ja feia uns dies que estaven allí i que el van acceptar de
seguida. Com que encara tenia uns dies abans de començar les classes,
es va dedicar a fer turisme per Bolonya i a conéixer la universitat en què
estudiaria. Era una universitat pública i antiga, considerada com una de
les millors d’Europa. Va estar arreglant tots els papers de la universitat
i també s’apuntà a l’associació d’estudiants, ja que els seus companys
li ho havien recomanat perquè, a més de tindre descomptes en discoteques, organitzaven viatges de cap de setmana i era una manera de
poder conéixer gent i ciutats. I això era el que ell anhelava, estudiar,
però també veure art.
En la visita a Bolonya es va trobar, per casualitat, amb un esdeveniment
molt important per als fidels de la ciutat. Se celebrava l’acolliment del
recentment nomenat cardenal de Bolonya, esdeveniment que tingué la
sort de poder presenciar. En eixir de l’església es va creuar amb una
xica que també anava sola. Es deia Clàudia i també era estudiant de la
universitat de Bolonya.
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Marcel li va preguntar si parlava castellà, i ella va dir que sí, que era
de Barcelona. Quina alegria, podrien parlar en valencià! Havia arribat
el dia d’abans a Bolonya. També estudiava en la universitat. Decidiren
anar a fer-se un café, però per una altra zona de la ciutat, ja que per la
plaça els preus eren caríssims. La residència de Clàudia estava molt a
prop de la de Marcel, així que decidiren quedar al dia següent per anar
junts a la universitat. Ella era estudiant de Medicina, feia l’últim curs
del grau i volia aprofitar al màxim aquesta oportunitat. Cada dia, en
finalitzar les classes, quedaven per estar junts i conéixer la ciutat. Els
caps de setmana quedaven per fer excursions. Marcel agafava el maletí
de pintura i el llenç, i ella la motxilla amb els llibres d’anatomia.
Al novembre, l’associació d’estudiants va organitzar un viatge a Florència. Marcel i Clàudia ja estaven completament enamorats, però cap
dels dos era capaç de dir-ho, tenien por que es perdera la bonica amistat
que hi havia entre ells. La següent escapada va ser a Venècia, i allí, van
navegar pels canals amb els coneguts vaporettos. Passejaren pel centre
històric, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, i visitaren la Biennal, l’exposició internacional d’art de Venècia. Marcel estava
molt emocionat i ja s’imaginava vivint a Venècia quan acabara els estudis. Va gaudir molt veient totes les exposicions de la Biennal i fins i tot
va conéixer pintors, escultors i arquitectes. Tan emocionat estava que al
campanar de la basílica de sant Giorgio Maggiore, església de culte catòlic, on van pujar per gaudir de les vistes de la ciutat, ja no va aguantar
més i li va dir a Clàudia el que sentia per ella. La xica es va emocionar
i li va dir que ella també sentia el mateix des de feia temps. I així va
començar la seua bonica història d’amor. Per això, quan li pregunten a
Marcel o a Clàudia per Itàlia, concretament per Bolonya o Venècia, no
poden parlar sense emocionar-se.
Després d’un any a Marcel li havia canviat la vida. Creixement, aprenentatge, diversió, companyonia, esforç, diversió, nous idiomes, nous
paisatges, nous horitzons, molts estudis... i sobretot, amor. Marcel i
Clàudia ja no tornaren a ser les mateixes persones.
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Es tractava de la tardor de 1950, a Nova York. En aquella època jo tenia uns 17 anys, però com ja sabràs eren temps diferents, i amb aquella
edat els xics ja érem pràcticament homes. Alguns decidien estudiar;
altres, com jo, treballar des de primerenca edat. La nostra família no
era pobra, tampoc rica, érem de classe mitjana, una cosa poc comuna en
aquells temps.
Aquell dia vaig decidir anar a prendre unes copes amb els amics a un
local que hi havia al centre de la ciutat. Allí solien actuar diverses cantants, homes de tant en tant. Les veus d’aquelles xiques eren màgiques,
més en aquells anys, quan el jazz i el blues estaven bastant estesos. Jo
portava un jersei blanc i fi de coll alt, uns vaquers llargs i uns mocassins; potser anava massa arreglat per a l’ocasió. També portava una
gavardina, de la qual em vaig desprendre només entrar en aquell lloc.
Els meus amics i jo ens dirigírem a la barra i demanàrem una botella
de whisky per a tots. Ens en servírem una mica mentre parlàvem, gastàvem les típiques bromes entre col·legues i escoltàvem cantar aquelles
meravelloses dones. Hi estiguérem un temps, fins que la vaig escoltar.
Aquella veu no semblava ser d’aquest món, tan magnífica, delicada i
dolça… No ho vaig poder evitar, em vaig girar i la vaig veure. Era una
dona d’uns 22 anys, preciosa. Els cabells ondulats i vermells, el rostre
blanc i els ulls verds com les maragdes, grans i brillants, amb unes
gegants pestanyes que els ressaltaven. Les galtes, acolorides, al costat
del llavi roig feien que lluïra com una jove pura i innocent. Portava un
vestit ajustat, llarg i de color roig, que feia que les corbes del seu cos es
definiren a la perfecció, tot conjuntat amb una embruixant cabellera,
lluenta i aparentment suau. El vestit deixava entreveure uns ferms pits,
perquè tenia un escot una mica exagerat per a una dama d’aquella època. Els seus tacons, daurats, feien joc amb les joies, com el collaret, la
polsera, les arracades i les xicotetes roses daurades que portava al cap
a tall de decoració.
Diuen els meus companys que vaig estar absent prop de dos minuts.
Ells no sabien cap a on mirava, però jo sí: vaig estar observant cada
mínim detall d’aquella bella dona.
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Passàrem una altra estona més, ara entre cerveses i rialles, però una certa part del meu cap continuava pensant en aquella xica. La seua imatge
s’havia quedat gravada en mi, com si haguera tingut un amor a primera
vista, tot i que jo mai no havia cregut en aquelles coses.
Al final eixírem tots del local, quan estava a punt de tancar. Cadascun
de nosaltres vivíem en llocs diferents, així que anàvem per camins diferents. En el meu cas havia de caminar cap a un carrer molt transitat a
tota hora, per tant solia anar per un carreró, just darrere del local en el
qual havíem passat la nit.
Anava molt tranquil, xiulant una de les cançons que havien tocat aquella
nit, quan sobtadament vaig xocar amb algú. No vaig aconseguir veure
qui era fins moments després de la confusió. Quan per fi ho vaig aconseguir, vaig poder albirar una xica, aquesta vegada d’uns setze anys,
molt semblant a la xica que m’havia enamorat aquella nit, llevat que
els seus trets eren notòriament més fins i tenia el cabell tan llarg que li
arribava per la cintura, també roig, evidentment. Portava unes ulleres
tipus aviador, i com que ells ulls se li veien molt xicotets, vaig deduir
que tenia miopia o alguna cosa per l’estil. No era completament igual
que la xica d’abans. Aquesta, tot i no que no era tan atractiva, era prou
bonica. La forma de la cara i l’expressió eren completament diferents.
Ella pareixia espantada. Tot això ho vaig analitzar en uns pocs segons,
perquè no vaig tindre molt de temps abans que aquesta misteriosa xica
es disculpara i se n’anara a pas lleuger.
Durant dies no vaig poder traure’m del cap aquestes dues xiques. Pensava en elles abans de dormir, just després d'alçar-me. Absorbien la
meua ment d’una manera increïble, i qualsevol hauria dit que estava
boig d’amor. Però podia estar enamorat de dues xiques alhora sense
conéixer-les?
Vull dir, ni tan sols sabia els noms, quants anys tenien o on vivien,
simplement vaig fer deduccions de les coses que havia vist. Vaig decidir
tornar a quedar amb els amics un parell de setmanes després, amb l’esperança de poder tornar a trobar-me amb elles i per fi poder resoldre
tots els dubtes que m’havien estat turmentant des d’aquell dia.
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Quan tornàrem, la història es va repetir. Estiguérem bevent i divertintnos, però cap rastre d’aquelles xiques. Sincerament, havia perdut l’esperança de tornar-les a veure. Potser havia arribat massa tard i aquelles
preguntes romandrien en la meua ment per sempre.
Estava ja posant-me la jaqueta, a punt d’eixir per la porta, quan per fi
vaig escoltar aquella dolça i inconfusible veu. Vaig pegar la volta i allí
estava ella, amb la mateixa roba que quan la vaig veure ja feia quasi un
mes. Em vaig quedar al·lucinat, una vegada més. Vaig seure, ja que havia decidit romandre-hi a pesar que els meus amics ja se n’havien anat a
casa. Havia de quedar-me fins que ella acabara l’espectacle, havia d’anar
al seu camerino i preguntar-li qui era i d’on havia eixit, ja que fins feia
un mes, mai no l’havia vista en aquell local. L’actuació acabà i vaig eixir
corrent cap als camerinos. El guàrdia em coneixia de sobra, era del meu
barri, així que em va deixar passar sense problemes, cosa que li vaig
agrair més tard.
Vaig entrar al camerino i allí estava, ella, i… l’altra xica! Crec que les
vaig descobrir discutint i les vaig interrompre. De sobte la situació es
va tornar una poc incòmoda i violenta, i per a trencar el gel vaig tancar
la porta i em vaig presentar. La xica jove va eixir del camerino, avergonyida, i crec que em va reconéixer d’aquella nit. Després d’això li vaig
donar explicacions sobre els motius de la meua visita. Em va contar que
es deia Ashley Miller i que tenia vint-i-un anys. No vaig voler preguntar-li per la jove que acabava d’anar-se’n, ja que vaig sentir que la situació es podia tornar molt desagradable. Volia parlar molt amb ella... em
pareixia una xica tan perfecta! Però no volia fer-me il·lusions. Com una
xica com aquella podia estar amb un simple treballador com jo?
Vaig estar parlant amb ella fins que Martin, el meu veí i guàrdia, ens va
dir que havíem d’anar-nos-en ja. Em vaig oferir per a acompanyar-la a
casa, però ella es va negar. Em va dir que ja anava amb algú, cosa que no
em va caure molt bé, perquè volia que fora meua. M’havia enamorat. Em
vaig acomiadar i me n’aní a casa, de nou pel mateix carreró de sempre.
Mentre caminava tranquil·lament vaig veure l’altra xica, asseguda a
terra i amb l’esquena recolzada en la paret, fumant un cigarret. No vaig
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poder evitar-ho i em vaig seure al seu costat, vaig traure un cigarret
de la butxaca i m’hi vaig acostar perquè me l’encenguera. Ella va somriure i el va encendre. Estiguérem un temps en silenci, però no va ser
un silenci incòmode. Tot i això, vaig traure tema de conversa i li vaig
preguntar el nom:
—Madison Miller, pots dir-me Maddie —va dir.
Em vaig alçar de colp i vaig començar a lligar caps. El paregut físic, el
mateix cognom… eren germanes! Li ho vaig preguntar i, efectivament,
em va dir que Ashley era la seua germana. No sé com no ho havia pensat
abans. Em vaig quedar en xoc, un temps, fins que Maddie s’alçà, em va
acariciar l’esquena i em va dir que em relaxara. Vaig aconseguir fer-ho,
i em vaig quedar fins molt tard amb ella. Passejàrem pels carrers de
Nova York, beguérem i ens divertírem com si no hi haguera un demà.
Em vaig oblidar de la seua relació amb Ashley i també d’Ashley. Em
vaig adonar que Maddie era una xica fabulosa. Ashley també ho era,
però en un altre sentit. Potser semblava una mica falsa.
Vaig acompanyar Maddie a casa i, just a la porta, ens trobàrem amb
Ashley. Semblava que a Maddie no li agradava molt estar amb ella, i
em va fer la sensació que amb ella se sentia enfosquida, inferior. Ashley
la va mirar amb una cara de desaprovació. Qualsevol diria que la seua
germana li havia llevat la futura cita. Jo vaig sentir allò com si haguera
llegit la ment d’aquella terrible germanastra, vaig agarrar Maddie de la
cintura i la vaig besar. Vaig poder veure de reüll la cara d’ofensa i d’enveja d’Ashley. Quan ens va veure va dir:
—Els ho contaré, a papà i a mamà!— Prou segura de si mateixa, Maddie li va contestar:
—Aleshores els hauré de contar que no haurien d’estar tan orgullosos
de tu, perquè tu no eres la que canta en totes les actuacions, veritat?
Jo vaig callar. Havia dit Maddie que era ella la que cantava en totes les
actuacions? Perquè si ho penses bé té molt de sentit, explicava per què
ella sempre estava allí, per què estaven discutint en el camerino… Ash120

ley va callar. No sabia què fer en aquella situació, així que li vaig dir a
Maddie que me n’anava a casa, que ja era molt tard. S’acomiadà amb un
bes en la galta i jo me’n vaig anar.
Sis mesos després, Maddie i jo érem oficialment parella, i després de
quatre anys de relació ens casàrem. Ella, al final va contar als seus pares
que Ashley no era la que cantava, la qual cosa va provocar que tota la
família vera d’una altra manera aquella xica que solament volia destacar en alguna cosa i no podia fer-ho. Llastimosament, Ashley va morir
dotze anys després de les nostres noces.
Hui en dia, xiquets, la vostra àvia Maddie i jo seguim casats i feliços
com el primer dia. Així és com vaig conéixer la vostra àvia.
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Una dona vella està asseguda davant de mi. Quan la mires directament
als ulls blau cel t’endinses en una tranquil·litat alegre, tots els teus sentits s’agrupen en un núvol enlairat. El seu somriure és senzill, familiar,
sempre transmet confiança. Aquesta dona és la meua àvia.
Una dolça flaire de pastissets de moniato omplia la seua cuina tots els
dilluns. Mentre jo feia deures i berenava pastissets, ella em contava les
seues vivències o el que havia fet aquell mateix dia, i alhora pintava
un quadre en què plasmava el que contava, ple de colors vius i detalls
insignificants. Els quadres de la meua àvia Carme eren, sens dubte, els
millors que havia vist mai. Podien dur-te a mons diferents, eren com
contes, tots narraven uns fets, una aventura, un secret, llocs als quals
anava tots els dies…
Carme pintava diàriament. Els únics dies que no ho va fer va ser la
setmana en què va morir l’avi Leonard. Encara que en el seu interior
s’amuntonara una tristesa immensa, sempre que anava a visitar-la em
regalava el millor somriure que tenia. Jo intentava fer el mateix, però
encara que no estiguera tan trista com ella, hi havia un dolor interior
que s’apoderava de mi. Trobava a faltar el meu avi, però ja no podia fer
res, només esbossar un somriure i mantindre’m positiva, cosa que em
costava més del que era normal. I quan l’àvia em veia trista, sempre,
d’una manera o d’una altra em feia somriure. Moltes vegades tancava
un puny i em deia que allí em guardava un somriure, aleshores obria
la mà i automàticament somreia, era inevitable, sobretot quan venia
acompanyat d’una forta abraçada. Després d’aquells dies tan grisos vaig
descobrir que l’àvia era molt forta i que l’admirava molt. També em
vaig adonar de la manera que amaguem les emocions. Podem lluitar en
l’interior i seguir amb un somriure, fet molt admirable que fa que valore
el triple les capacitats humanes. També vaig aprendre que mai hem de
jutjar ningú sense saber què li passa, o directament per les aparences.
Un dia vaig vore l’àvia en la fruiteria, comprant maduixes. Vaig observar com triava minuciosament les més boniques; després va agafar
plàtans, els més verds de tots, i finalment, una pinya, la meua fruita
favorita. Va pagar-ho tot i ho va guardar en una bossa de tela, se la va
penjar al muscle i va eixir de la botiga. Em vaig acostar i li vaig fer un
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bes a la galta. Li vaig preguntar per les compres, contenta, perquè sabia
que havia comprat la pinya per a mi, però va callar, pensativa. Recordà
que portava la bossa penjant del muscle i hagué de mirar el que havia
comprat. Em va estranyar aquest oblit, però efectivament em va dir
amb entusiasme que havia comprat pinya i que volia que anàrem a la
platja juntes a dinar. Com que era dissabte i no tenia classe de violí fins a
les 8 de la vesprada vaig acceptar, i a més la vaig acompanyar a comprar
les coses que li faltaven.
Vam arribar a la platja i Carme havia portat un llenç. En acabar de dinar i haver bromejat sobre la falta de sal de les creïlles al forn, i després
d’haver-nos saltat les postres perquè se li havia oblidat agafar la pinya
que havíem tallat, em va fer un retrat menjant i un altre asseguda en
l’arena de la platja. Era un dels meus favorits i el vaig penjar en l’habitació.
Dues setmanes més tard vaig anar a berenar a casa de l’àvia, com tots
els dilluns, però no hi havia ningú. Em va estranyar i vaig esperar asseguda en la cafeteria d’enfront, cosa que vaig aprofitar per a fer els deures i beure un café. Tres hores més tard encara no hi havia tornat, així
que vaig telefonar a ma mare, però no en sabia res. Tal vegada haguera
anat a comprar al supermercat. Vaig decidir anar a fer una volta i me’n
vaig tornar a casa perquè ja s’havia fet tard. No estava preocupada per
l’àvia, però com que no l’havia vista des de dilluns vaig aprofitar per
anar a sa casa. Vaig tocar la porta i no hi va haver resposta resposta.
Ja arribava tard a l’assaig, així que vaig anar-me'n al conservatori i en
tornar a casa vaig preguntar a ma mare si l’àvia havia anat a algun lloc.
Em va dir que no i em va demanar la raó per la qual li ho preguntava,
així que li vaig contar l’absència d'aquestes dues vesprades, i ella es va
preocupar també. On hauria anat l’àvia Carme?
No podia pensar en una altra cosa. Al dia següent ma mare telefonà
l’oncle Josep per a veure si l’àvia havia anat a visitar-los a Alacant sense
avisar. Ens va dir que ni ell ni la tia Amparo l’havien vista des de l’any
passat. La nostra trucada nsols va preocupar-los a elles també, i com
que ningú pareixia haver-la vista, telefonàrem a la policia per denunciar
la desaparició.
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Aquell dia vaig haver d’anar a escola igualment, ja que estava en segon de Batxillerat. D’altra banda, encara que la meua presència estava a
classe, el meu cap estava molt lluny, ple de temors, perquè jo sabia que
l’àvia Carme ja tenia molts anys i no volia que li passara res greu. Com
que ma mare tenia una clau de sa casa vam anar a comprovar si s’havia
emportat la maleta o hi havia algun indici que ens donara una pista del
que estava passant, perquè hi havia possibilitats que haguera sigut un
simple malentés. Jo coneixia molt bé l’àvia, per això vaig anar a l’habitació on guardava la majoria de quadres i vaig observar els que havia
pintat últimament. N’hi havia un sense acabar, per la qual cosa vaig deduir que era un bodegó d’algunes fruites que hauria comprat el mateix
dia. Per aquest motiu me'n vaig anar a la fruiteria on sempre comprava
i vaig preguntar a Roger, el dependent, per l’àvia Carme. Em va dir que
l’última vegada que havia anat a comprar havia sigut dilluns de matí, i
que estava diferent, feia mala cara i pareixia confosa, com si no sabera
a què hi havia anat. La va ajudar a comprar el que tenia escrit a la llista
que duia. Després se'n va anar i ja no l'havia tornat a vore. Vaig tornar
a casa de l’àvia per informar ma mare que dilluns de matí havia anat a
comprar fruita, fet que ens donava a entendre que la desaparició havia
sigut de vesprada. A sa casa hi havia el bodegó a mig fer de les fruites,
però... on estaven les fruites? En menys de dues hores vindria la policia
a casa de l’àvia i ma mare ja estava esperant a la porta per no tocar res,
jo tampoc estava tocant res, sols necessitava observar els quadres, però
els últims no em donaven cap resposta: un n’era el bodegó i l’altre jo
fent un ganyot mentre menjava creïlla sense sal. Pel meu cap passaven
moltes preguntes. I si havia sigut algú? Em vaig quedar mirant les
musaranyes fins que la policia va arribar-hi i va escorcollar tota la casa.
Parlaren amb ma mare i jo els vaig explicar la importància dels quadres,
com l’àvia pintava quasi tota la seua vida en ells.
Com que no hi van trobar res que els ajudara, decidiren rastrejar el seu
telèfon mòbil. El tenia apagat, però descobriren que l’última vegada que
havia passat per una torre elèctrica havia sigut pel camí Vell. Estigueren tot un dia buscant per la zona i, en el moment que havia perdut part
de les esperances per tornar a abraçar-la, cridaren dient que l’havien
trobada asseguda en un banc amb una bossa de comprar plena de pomes. Ma mare no em volgué dir l’estat en què la van trobar, però anà127

rem de seguida a l’hospital al quaonl l’havien duta. El cor em bategava
tan fort quan la vaig vore que l’única acció que vaig saber fer va ser
plorar. La vista borrosa m’ajudava a digerir el que captaven els ulls. Ma
mare em va donar la mà i li ho vaig agrair, sols va ser necessària una
mirada per saber que ella també estava plorant. L’àvia estava molt més
prima i la pell es veia molt més pàl·lida: «M’han dit que no ha menjat
durant quatre dies i que està molt dèbil, per això és millor deixar-la descansar durant 12 hores, d’acord carinyet?» Això és el que ma mare em
va dir. A més, va tardar, però finalment em va dir que l’àvia tal vegada
tinguera demència, més concretament, Alzhèimer, una malaltia que es
caracteritzava per atròfia cerebral i que, de segur, tot el que havia passat era a causa de la malaltia, cosa que no havíem detectat abans. Quan
m’ho va dir vaig assentir i em vaig quedar asseguda, sense dir res. El
més important per a mi era que l’àvia estava bé. Alhora, alguna cosa em
molestava a l’interior, perquè tenia por, no volia que l’àvia m’oblidara.
Vaig sentir un sabor salat. Era una llàgrima, la primera de moltes.
Passaren dues setmanes molt llargues. Després de l’institut sempre
anava a visitar l’àvia Carme a l’hospital. Ja estava molt millor i no recordava què havia passat, estava com sempre, però diferent. Parlàvem
com sempre fins l’arribada d’un dia que li vaig preguntar si volia pintar
i ella va mostrar cara de confusió. Era possible oblidar una acció que
feies tots els dies i que tant s'estimava? Vaig deixar-ho passar perquè
no volia crear-li cap tipus de preocupació, sols volia estar al seu costat
i ajudar-la tant com poguera. Sempre que estava amb ella esbossava el
meu millor somriure; ho havia aprés d’ella.
Va eixir de l’hospital i es va quedar a ma casa. Així, mon pare podia
cuidar-la de matí. Un dia anàrem a fer una passejada i em va contar un
record dues vegades. Després del passeig per la platja vaig dur-la a sa
casa, la va identificar i això em va alegrar. Entràrem i em va preguntar
per què no estava vivint a sa casa i no vaig saber què contestar. Tanmateix, pocs minuts més tard se n’oblidà i m’ho va tornar a preguntar.
Aquesta vegada vaig fer jo els pastissets de moniato, mentre ella passejava per la cuina. Després de berenar la vaig dur a l’habitació on tenia
la majoria de quadres, i sense dir res, va agafar un llenç i se’l va dur a
la cuina. Em digué que m’asseguera i ho vaig fer; em va fer un retrat
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molt realista i detallat, m’agradava molt, però, havia canviat la manera
de pintar, els colors no eren vius, ara eren freds, freds com l’oratge que
feia, ja que l’hivern s’acostava i l’any arribava a la fi, igual que aquesta
història.
Va ser al final d’any quan l’àvia s’oblidà del meu nom, de mi. Em va vore
i va fer com si no em coneguera. Ella estava davant d’un llenç en blanc,
asseguda, i jo vaig seure al seu costat, sabia que aquell dia arribaria. Li
vaig contar el meu dia i li vaig preguntar pel seu, em va mirar i em va
preguntar: «Qui eres?» Sols vaig ser capaç d’agafar-li la mà i dir: «Olívia, soc Olívia, la teua neta. Va somriure, més tard va fer un ganyot de
confusió i va agafar un pinzell per tornar-se a quedar mirant el llenç
en blanc.
Aquell dia me n’aní a fer una passejada pel camp, feia molt de fred, però
necessitava respirar la brisa gelada amb tranquil·litat per a pensar,
pensar en un dels moments més durs que havia tingut. Vaig passar de
pensaments dolents a un pensament embriagador. Plena d’il·lusió vaig
imaginar que arribava a ser investigadora i trobava una cura per a la
malaltia d’Alzhèimer que podria ajudar milers de persones. Eixe pensament m’animava a esforçar-me més en els estudis per a aconseguir
entrar en la carrera que tant volia i millorar la vida de tants malalts,
l’àvia Carme inclosa. Pareixia un somni, però a poc a poc i pas a pas,
amb entusiasme i dedicació, una esperança naixia al meu interior.
Ja érem al febrer i l’àvia havia empitjorat. El 28 de febrer s’alçà de matí
per anar al bany i de sobte va començar a colpejar totes les portes perquè no sabia on estava, era com si ja no sabera qui era ella. Els records
havien desaparegut del seu cervell. Aleshores vaig aconseguir narrar-li
la seua vida, tots els fets que m’havia contat ara li’ls contaria mitjançant
els seus propis quadres. Cada dia li n’ensenyava un i li explicava el que hi
havia al quadre, ple de colors. Per a ella eren com contes breus, preguntava sobre les històries que li contava, i encara que al dia següent ja no
recordara el quadre del dia anterior, per a mi s’havia tornat una rutina.
Cada dia intentava recordar-li la meravellosa persona que era. Per a mi,
era necessari. Així, a poc a poc, l’àvia Carme tornava a pintar, no ho feia
com abans, però ho feia.
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Una dona vella està asseguda davant de mi. Quan la mires directament
als ulls blaus cel, t’endinses en una tranquil·litat alegre, tots els teus
sentits s’agrupen en un núvol enlairat. El seu somriure és senzill, familiar, sempre et transmet confiança. Aquesta dona és la meua àvia. I
encara que ella s’oblide de qui soc jo, jo mai m’oblidaré d’ella.
—Què estem fent ací, Olívia?
—Berenar pastissets de moniato, els teus preferits!
—Què estic fent ací?
—Berenar pastissets de moniato, t’agraden molt!
—I tu, qui ets?
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I TU QUÈ CREUS
QUE VA PASSAR?
Paula Poyato Zaragozá
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L’excomissari estava a punt d’arribar a casa després del sopar d’acomiadament que li havien organitzat els companys de treball. Feia només
dos dies que s’havia jubilat. Miguel Hernández era un home de 65 anys,
amb bon aspecte físic per a l’edat i pràcticament calb. Mai no oblidaria la primera intervenció, quan va detindre un xic jove, completament
borratxo, que conduïa un vell Seat 127. Durant tota la seua carrera havia empresonat un gran nombre de persones: maltractadors de dones,
lladres, estafadors..., fins i tot havia participat en casos de gran importància, dos dels quals van ser homicidis en què l’autor havia cridat la
policia amb forts sentiments de culpa. Altres tres foren més complicats
i portaren a llargues investigacions que duraren moltes setmanes. Un
cas particular va ser el de Magdalena, un assassinat sense cap tipus de
pista sobre l’autor, i que mesos després, quan estaven a punt de tancarlo sense cap culpable, es va trobar el cos d’una altra xiqueta d’edat semblant. L’assassinat de l’última xiqueta va ser molt més fàcil, tant que als
pocs dies ja s’havia trobat un culpable que acabà confessant la mort de
Magdalena. Però l’excomissari tenia un deute pendent, un cas que mai
no va poder resoldre i al qual, sense cap dubte, més temps havia dedicat.
Després de milers d’hores, tant de servei com de temps lliure, era incapaç de tindre una idea clara de què va passar.
Quan va arribar a casa va veure que a l’entrada hi havia un sobre, totalment en blanc i que segurament algú havia passat per davall de la porta.
El va obrir desconcertat i va veure que a l’interior hi havia un tros de
paper amb només una frase escrita amb lletra pulcra: «Sé què li va passar a Adrián López». Miguel recordava aquell dia clarament, feia ja 25
anys. L’excomissari, junt amb un company, van trobar el cos d’Adrián,
desaparegut dos dies abans, només a mitja hora de distància del poble
del jove. La cerca d’Adrián va començar el dissabte d’un matí d’hivern,
quan son pare va cridar la policia preocupat perquè el seu fill no havia
passat la nit a casa. Es va rastrejar el poble i els voltants, fins a arribar
al bosc que hi havia 30 quilòmetres cap al nord. No va ser difícil trobar
el cos. Estava mig soterrat i es podien veure clarament trossos de tela
a uns metres de distància. La terra revoltada a causa de les pluges dels
últims dies. Tot seguit es va iniciar una investigació per a saber com
havia mort Adrián.
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Adrián López era un jove de 16 anys, alt, de cabells negres, ulls marrons, una constitució prima i un greu problema d’asma. Els seus coneguts el definien com un xic divertit, extravertit i responsable. Però
quan sa mare se'n va anar de casa, sense avisar, dos mesos abans de
l’assassinat, Adrián va canviar d’actitud. Va començar a faltar al col·
legi, les notes -que mai havien sigut molt bones- van abaixar, es va
distanciar de la nóvia i dels amics i començà a ajuntar-se amb un grup
de xics problemàtics; s’escapava de casa i sempre pareixia estar enfadat
o absent. Rafael, el pare d’Adrián, encara no s’acostumava que el seu fill
se n'anara de casa sense avisar.
Des de l’habitació va sentir una portada. Espantat, va eixir corrent pensant que havia passat alguna cosa. Va obrir la porta i va veure Adrián
girant el carrer. Era divendres de vesprada, per la qual cosa va pensar
que hauria quedat amb la nóvia o amb els nous amics, per això no li va
donar més importància. La falta de la dona havia afectat molt la família, però el que més dolgut pareixia era Adrián, que pràcticament no
parlava en tot el dia; per aquest motiu, son pare evitava fer-li moltes
preguntes i no donà molta importància al brusc canvi de comportament
del fill. Però el que Rafael no sabia és que aquella era l’última vegada
que veuria el seu fill amb vida.
Segons l’autòpsia, l’assassinat va ocórrer entre les 18.00 i les 19.00 hores i no va ser un accident. Algú va matar el jove d’un colp a l’altura
del coll, amb una barra metàl·lica. Mai no es va trobar l’arma homicida.
Després de les dades que es van traure de l’autòpsia, l’encarregat del
cas, el comissari Miguel Hernández, va començar els interrogatoris. Va
aconseguir saber què va fer Adrián el dia que va morir. Segons l’alarma
del despertador es va alçar a les 7.30 del matí. A eixa hora son pare ja
estava treballant, així que estava a soles a casa. Una veïna el va veure
eixir cap a les 9 del matí, així que ja arribava tard a classe. Després de
saber-ho, el comissari va parlar amb el professorat de l’institut. Ningú
l’havia vist en tot el dia. Adrián va arribar a casa a les 15.00 h, una
hora més tard del costum. Va saludar son pare amb un «hola» i es va
tancar en l’habitació fins a les 17.00, quan se’n va anar sense avisar. Es
va interrogar Belinda, la seua nóvia, qui va declarar que havia quedat
amb Adrián a les 17.30, que va estar esperant-lo mitja hora, però mai
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no hi va arribar. Després d'esperar se'n va anar. Van parlar amb ella i
totes van confirmar la història de Belinda. Tenia coartada. «Des que va
morir sa mare a penes ens hem vist. Estava molt estrany. Va començar
a fer coses perquè l’acceptaren en el nou grup, entre d’altres fumar. A
vegades tenia els ulls molt rojos. Jo li preguntava si fumava marihuana,
però ell m’ho negava. Altres vegades, fins i tot es tremolava i tenia com
espasmes», va declarar Belinda.
També interrogaren el nou grup d’amics, sis xics d’entre 16 i 17 anys.
Havien quedat en el garatge d’un d’ells per a passar la vesprada. Adrián
va dir que hi aniria, però no hi va aparéixer. «Estrany», «sobreactuat»
i «fantasma» van ser els adjectius que més utilitzaren per a descriure’l.
La policia també va parlar amb els antics amics. L’havien vist per última vegada dijous, a classe, i no havien intercanviat cap paraula. Tots
tenien una coartada que es podia comprovar. El pare va ser un dels
principals sospitosos, ja que s’havia passat la vesprada tancat a casa i
ningú ho podia demostrar. Ningú excepte l’historial de l’ordinador, que
demostrava que s’havia connectat a Internet a les 18.15.
Van escorcollar l’habitació d’Adrián i trobaren el seu inhalador a la tauleta de nit, cosa inusual a causa del gran problema que tenia amb l’asma.
Pareixia que no havien netejat l’habitació en mesos, plena de pols, amb
el llit desfet, les persianes completament baixades, la roba tirada per
terra i bosses de menjar escampades per l’escriptori. Al fons de l’armari
trobaren una caixa de sabates plena de paquets de tabac, un parell de
porros i una bossa amb un poc de cocaïna.
Es va intentar esbrinar el mòbil de l’assassinat, però no arribaren a cap
conclusió. A causa de la poca profunditat de la tomba van donar per fet
que es tractava d’un acte impulsiu. L’assassí no tenia planejat desfer-se
del cadàver i va actuar amb presses i amb por de ser descobert. Tampoc
podia ser un assassí en sèrie, ja que l’únic cadàver que havien trobat era
el d’Adrián. A més, vivien en un poble xicotet, on tots els veïns es coneixen. Un psicòpataconeixeria tots els jóvens i famílies del lloc i actuar
més vegades. No podia haver sigut un accident. L’autòpsia determinava
que el colp havia sigut intencionat. Costa creure que un adult que passava per allí tinguera motius per a matar algú, i encara menys que ho
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fera només una vegada. A més es va trobar el cos massa lluny. Estava
clar que Adrián no havia anat sol, i encara menys caminant sense el seu
inhalador. Era evident que algú el va portar, viu o mort, i va improvisar
una xicoteta tomba.
Es va plantejar la idea que haguera sigut una persona que passava pel
poble, que l’haguera segrestat, que haguera abusat d’ell i que després
l’haguera matat, un patró que es repetia en la majoria de casos com
aquest. Però en el cos d’Adrián no es van trobar marques d’abús. A més,
era ridícul que una persona que no era del poble s’allunyara 30 quilòmetres per a soterrar el cadàver. Tampoc havia pogut ser per venjança
ni per un assumpte de drogues, perquè, tot i que Adrián havia canviat,
no era ni la meitat de problemàtic que els seus nous amics. Així que la
policia es va centrar en les noves amistats. Podrien haver-ho fet, es van
espantar i algú avisà els pares, que decidiren soterrar el cos ben lluny
perquè pareguera un segrest o una fuga i així evitar problemes. Aquesta
teoria explica per què no van ocórrer més assassinats i per què el van
soterrar tan lluny. Però tant els xics com els familiars tenien una coartada sòlida.
La història d’Adrián va tindre el poble sencer ple de por durant unes
setmanes. Tenien clar que havia sigut un dels seus veïns i tots desconfiaven de tots. Però prompte va tornar tot a la normalitat. La gent, fins i
tot son pare, pareixia que se n’havien oblidat. El que ocorre en un poble
xicotet es queda en un poble xicotet, i ningú va insistir perquè continuara la investigació. Ningú llevat d’una persona. Després de 25 anys ella
continuava cridant de tant en tant per a parlar-ne i explicar al comissari
les noves teories que se li ocorrien.
Miguel va observar durant uns minuts el paper que havien passat per
la seua porta. Va dubtar si hauria de cridar-la o deixar el tema. Es va
decidir. Ella mereixia tindre una última esperança. Va agafar el telèfon i
va marcar el número que tan bé se sabia de memòria. Al cap de dos xiulits escoltà aquell so tan familiar. La veu de la mare d’Adrián no havia
canviat en les últimes tres dècades. Només li calgué dir quatre paraules
perquè ella ho entenguera: «Algú sap què passà».

136

CLIC
Belén Luján Porcel
IES Sanchis Guarner

137

138

València, 2 de novembre de 2017
Clic.
Clic. Clic.
Era quasi l’única cosa que s’escoltava a la meua habitació, a banda dels
murmuris del ventilador del portàtil i la pesada pluja de l’exterior que
es colava sense vergonya per la finestra. Era una vesprada plujosa de
tardor, una d’aquestes que tan sols demanen quedar-se a casa amb la
calefacció i asseguts al sofà.
El despertador de la tauleta de nit marcava les 8 de la vesprada, i els
meus ulls començaven a demanar descans després de més de dues hores
davant de la pantalla treballant en avorrits documents de la protectora
d’animals per a la qual treballava. Com a cuidadora em limitava a donar
de menjar els animals i assegurar-me'n que cap tenia problemes per a
córrer o jugar. Però també era l’encarregada de gestionar els comptes
de les xarxes socials de la protectora, la qual cosa implicava passar hores i hores responent comentaris i preguntes de seguidors o associacions internacionals que volien col·laborar amb nosaltres, normalment de
parla anglesa.
Ja era hora de prendre un ben merescut descans i relaxar-me. Per això
me n’aní directament a la dutxa. Però més que una estona de descans,
les meues dutxes es convertien en monòlegs interns sobre preocupacions ximples.. i altres no tan ximples. La setmana anterior el problema
havia sigut com em presentaria davant del nou nóvio de ma mare. I
aquella vesprada era un dels comentaris que Frederic —que així es deia
l’home— havia fet durant el dinar a sa casa.
—I tu què, Emma? No estàs amb ningú? —Una espontània rialla escapà dels seus llavis.
—No. Estic... massa ocupada amb el treball.
Sé que no tenia mala intenció amb la pregunta, però si ho pensava detingudament tenia trenta-dos anys, i mentre que les meues amigues feien
plans per a casar-se jo no deixava de teclejar paraules o de córrer dar139

rere dels gossos. No obstant això, mai no havia fet res per canviar-ho.
Eixir una estona a passejar, inscriure’m en un club esportiu... res. I allí
estava jo, una adulta independent amb un grau en Veterinària, una casa
més que acomodada i un gat tranquil i amistós. Sabia que no m’havia de
preocupar excessivament, ja hi apareixeria algú en qualsevol moment.
Només havia d’esperar o anar a buscar-lo per mi mateixa.
I va ser aleshores quan tot va començar. Havia oblidat apagar l’ordinador abans d’anar-me’n, així que en trobar-lo encés quan vaig tornar
m’hi vaig acostar. Va ser aleshores quan ho vaig vore. Tenia un nou
missatge de Twitter, concretament d’un dels grups d’amants dels animals en què estava. Era un xic que compartia un enllaç que portava a
un altre compte. Vaig llegir el missatge amb rapidesa: «Mireu! Si responeu aquest qüestionari els administradors del compte us ajuntaran
amb algú que es parega a vosaltres basant-se en les vostres respostes!
És quasi com una cita a cegues!».
De seguida, una gran majoria de membres del grup contestaren. Sincerament, en aquell moment pensava que contestarien amb emoticones
de rialles, que trobarien tot allò de les relacions en línia una pèrdua de
temps o una ximpleria, però em van sorprendre molt les seues respostes.
Tots estaven més que d’acord amb aquell mètode per a trobar l’amor.
I amb aquesta reflexió encara latent en el fons de la ment, mentre em
dutxava, jo també em vaig animar. Vaig obrir l’enllaç. El compte, que
estava en anglés, anunciava amb lletres grans en negreta: «Significant
other finder» (Buscador de parella), i com que en la descripció i el tuit
fixat apareixia un enllaç en el qüestionari, no vaig tardar gens a obrirlo. Vaig traduir les preguntes i les responguí, primer en castellà per a
després traduir les respostes al valencià. Les primeres eren les típiques
per a contactar amb l’interessat: nom, país de residència, idiomes que
parlava, xarxes socials... Les següents ja s’enfocaven més en l’aspecte de
l’amor. Preguntaven l’edat de l’usuari, l’interval d’edat que m’interessava que tinguera la meua «parella», passatemps, bones i males qualitats
sobre mi, què buscava en una parella... Vaig demorar-me una estona a
contestar-les, però després de comprovar que no havia comés cap falta
d’ortografia i d’assegurar-me que totes les dades eren correctes, vaig
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afegir l’última resposta de la casella d’orientació sexual: «Bisexual, preferentment amb xiques» I amb un altre clic ja estava fet. Havia enviat el
qüestionari. Ara només havia d’esperar que els administradors em respongueren. No estava segura si funcionaria tot aquest assumpte, però
havia de provar-ho. Pot ser que no m’anara malament.
				
				
***
València, 4 de desembre de 2017
Passaren les setmanes i ja quasi havia oblidat completament aquell
compte. I si el recordava, de tant en tant, m’intentava convéncer que
hauria sigut alguna broma d’algun usuari per a vore quants desesperats
picaven. Vaig continuar amb la meua rutina diària. Treballava de matí i
eixia a dinar per la ciutat amb Frederic i ma mare, una vegada a la setmana, i de vesprada contestava les xarxes socials de la protectora. I va
ser mentre contestava una sol·licitud que em contava que havia trobat
dos gatets al carrer quan el missatge dels administradors va arribar al
meu compte personal. Era un grup format pels administradors i una
persona més. El compte dels administradors que havia creat el grup
deia: «Bon dia! Heu sigut emparellat. Esperem que us divertiu parlant
amb la vostra, potser, futura parella i que l’aire s’òmpliga d’amor! Gràcies per sol·licitar els nostres serveis. Els administradors.»
Però abans que poguera agrair-los el treball, els administradors se n’eixiren i ens deixaren a eixa altra persona i a mi a soles. Vaig entrar al
seu compte. Es deia Erika. Per la informació del perfil vaig saber que
era de Barcelona, que tenia trenta anys i que era lesbiana. En la foto
del perfil apareixia besant un dàlmata xicotet que subjectava als braços
amb cura. Em va traure un somriure. Potser les meues preocupacions
en la dutxa havien fet alguna cosa bona, per a variar. Potser, fins i tot
havien encertat de ple. I vaig rebre un altre missatge del grup. El cor
em bategà amb força contra el pit quan vaig vore la notificació. Era ella.
«Hola, Emma!: D».
Amb les mans tremolant amb malaptesa, com si estigueren fetes de
gelatina pura, els dits es van anar desplaçant lentament, polsant tecla
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a tecla fins a completar un parell de frases senzilles. Les frases que ho
començarien tot. Sentia el meu pols al coll quan vaig enviar el missatge.
Clic.
«Hola, Erika! Tens un gosset preciós! Com es diu?»
				

***

València, 2 de gener de 2023
Erika era perfecta. La seua cabellera rossa dansava en l’aire quan parlàvem mitjançant videotrucades, el seu somriure brillava més que el sol
i la seua veu semblava la d’un àngel: innocent i inoblidable. Ella havia
estudiat el mateix grau de Veterinària que jo i exercia a Barcelona, en
una clínica.
Havien passat ja sis anys des que ens havíem conegut i tan sols quatre
des que havíem començat la nostra relació. Ens enteníem pràcticament
en tot. Ens divertíem molt juntes. Parlàvem de tot i de res, del passat,
del present i del futur. I ens gitàvem desitjant nits interminables que poguérem passar-les despertes teclejant i teclejant entre somriure i somriure, sense estar pendents del temps fins que una de les dos deia bona
nit i la son ens rebia en els seus braços per a un altre dia més. Volíem
més temps, volíem menys distància, volíem abraços, volíem paraules
d’amor en directe, volíem els llavis de l’altra... Volíem veure’ns, encara
que fora només una vegada.
				

***

València, 12 de febrer de 2023
Era el dia del meu aniversari. Sense jo saber-ho, Erika em va trucar i
em preguntà si podíem parlar.
—Estic en la protectora treballant, Erika, ho sent, però, millor crida’m
després. No tardaré a acabar —em vaig disculpar.
—No crec que això siga necessari.
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No vaig caure a terra perquè estava asseguda en una cadira; mentre
descansava el meu company s’encarregava de donar de menjar als animals després d’haver jugat jo amb ells.
—Què... què fas ací? —Va ser l’única cosa que va eixir dels meus llavis.
—Feliç aniversari! —cridà abans de llançar-se als meus braços.
Estava apegalosa i fastigosa després de tant d’exercici, però a ella no
pareixia que li importara. I si així era no ho va demostrar. De la mateixa
manera que tampoc va dir res del meu cabell negre, despentinat i mal
recollit en una trena. Tan sols em va abraçar.
I ara, des de ma casa escric aquestes paraules. Perquè no us desanimeu,
perquè cregueu que tot pot ser possible, que de vegades les casualitats i
les coses més banals poden convertir-se en una part molt important de
les nostres vides. I sobretot, que tot pot canviar.
Mentre escric ressonen les tecles de l’habitació, com el primer dia. I
amb l’última paraula tot acaba, tal com va començar. Amb un simple
clic.
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El que més m’agrada fer en el temps lliure és escoltar com els majors
conten històries sobre la seua vida. Sobretot m’agrada escoltar les històries de la seua infància, perquè em fa veure que, amb quasi un segle
de diferència, la seua i la meua han sigut molt diferents. A vegades em
sorprén la naturalitat que tenen per a contar uns fets que, si m’hagueren
ocorregut a mi, m’hagueren traumatitzat per a tota la vida.
Un dia vaig seure a la llar amb el meu avi i li vaig dir que em contara
una història diferent, una que mai m’haguera contat, i començà:
«Jo vinc d’una família molt nombrosa, vuit germans érem, així que tots
havíem d’ajudar per a viure. Vivíem en una casa als afores del poble. Per
tant, com treballàvem al camp no podíem anar a escola. Així que algunes vesprades venia un mestre a casa a ensenyar-nos. Mon pare deia
a les meues germanes que no digueren que sabien llegir, escriure i fer
matemàtiques, perquè ens podien posar en un greu compromís.
Tots ajudàvem, els majors al camp i els menuts en les tasques de casa.
Rentàvem la roba al llavador, o el que calguera fer cada dia, i les vesprades de dilluns i dijous les reservàvem per a l’estudi. La resta del temps
jugàvem tots junts o anàvem a la vora del riu a jugar amb els xiquets
que vivien per la contornada. Les xiques solien fer rogle i ballaven i
cantaven. Els xics jugàvem a pescar, a les bales o simplement a molestar-les. Jo m’ho passava molt bé. Solia jugar amb el meu germà major,
Quiquet, i amb el seu millor amic, Vicent. Eren germans de llet i els
tres érem inseparables. Quiquet, Vicent i jo sempre estàvem junts, ens
agradava molt anar a pescar granotes, al riu, i a vegades, fins i tot es
quedava a dormir a casa. Ma mare li deia 'el nou fill'.
Un dia, jugant a un joc que ens havien ensenyat els pares, abans que el
gall cantara i després d’escoltar l’alarma i fugir a l’amagatall, s’escoltaren uns esclafits. Quiquet hi va vindre corrent, mentre cridava: «A les
vies! Tots a les vies! Hi ha menjar pertot arreu». El tren s’havia encés
en flama i el blat estava tot escampat. Tots els del poble ens n’anàrem a
agafar tot el que vàrem poder, i gràcies a això tinguérem pa una llarga
temporada.
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Recorde una matinada quan era molt menut, una matinada molt especial. Aquell dia no vaig anar a fer pa amb ma mare, ni a llavar la roba.
Aquell matí jo ja era gran, tenia 10 anys i me n’havia anat amb els germans majors a treballar al camp, però no ho vaig poder resistir i em
vaig posar a jugar. Què passa? Els xiquets grans també juguen, vaig
pensar.
Mentre jugava a futbol amb Quiquet, amb una taronja que havia caigut
de l’arbre, mon pare va vindre amb una expressió que a hores d’ara
encara no puc explicar. Jo em vaig espantar molt, pensava que ens reprendria per jugar i no estar treballant, però no ho va fer, no. Amb la
veu trencada ens va dir que anàrem ràpid a la cova de davall de l’arbre,
que venien «els malos», no parava de repetir. No ho entenia... Per què el
joc havia començat si no havíem sentit cap sirena?
Anàrem a la cova a amagar-nos, no era la primera vegada, però ara tot
era estrany, no entenia res. Aquesta vegada no se sentien els xiulits dels
pardals de ferro, com deia ma mare, i els esclafits no arribaven a més.
Ni ma mare, ni mon pare ni Quiquet ens acompanyaren, estàvem jo i els
altres sis germans, abraçats sense fer a penes soroll. Un coet, dos crits,
un altre coet, un crit. Silenci, només silenci, recorde.
Quan la nit era ben entrada, ma mare va vindre i ens va dir, sense expressió, que el sopar era a taula, que ens afanyàrem perquè havíem de
matinar al dia següent. Ningú no va fer preguntes; els més grans tenien
por i els menuts no enteníem res.
L’endemà li vaig preguntar:
—Mare, i «els malos»? —I ma mare em va dir: «Pedro, ‘els malos’ han
vingut amb un àguila molt gran i amb les seues urpes s’ha endut el pare
i Quiquet.
Em vaig quedar bocabadat, no m’ho podia creure. Els dies següents els
vaig passar mirant el cel per veure si els trobava damunt d’un pardal,
volant per l’aire. Que ingenu era! No va ser fins molts anys després que
em vaig adonar de la realitat.
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Ma mare hagué de buscar faena al poble, ja que mon pare i el meu germà major ja no estaven. Amb prou faenes recorde la cara de ma mare, ja
que treballava de sol a sol, venia a casa per a donar-nos de menjar i se’n
tornava a treballar.
Uns anys després, quan tindria uns tretze o catorze anys, vaig haver
d'anar a buscar feina per a dur més diners a casa. Un dia em vaig alçar
ben matí, ja que volia ser el primer de la plaça per a treballar. Cada dia
els amos anaven a la plaça i buscaven gent per a treballar. Encara que
vaig anar ben matí, tota la faena ja estava repartida, i com que era menut tampoc em feren molt de cas. Vaig esperar que les meues germanes
eixiren de missa per tornar-me’n amb elles. Quan varen eixir els vaig
contar que no havia pogut aconseguir res, i una xiqueta que les acompanyava em va dir:
—Tu eres el germà de les meues amigues, mon pare està malalt i no es
pot fer càrrec dels cavalls. Podries fer-te’n tu? Li parlaré bé de tu al mau
pare i de segur que acceptarà. No podrem pagar-te molt, però mentre
que no tingues res, de segur que és una ajuda.
Així ho va dir la xiqueta i així va ser. Vivia en una de les cases riques
del poble i tenia un estable amb tres cavalls magnífics; mai n’havia vist
uns tan grans. Jo m’encarregava de donar-los de menjar, de netejar-los
la palla i de raspallar-los. Guanyava tres pessetes al dia. Pot ser que no
pareguera massa, pot ser que tampoc ho fora, però era suficient per a
poder ajudar en casa.
La xiqueta venia a vegades a veure com treballava, i sovint eixíem a pegar una volta a cavall quan acabava prompte la faena o, millor dit, quan
no tenia ganes d’acabar-la. I així passaren els dies fins que son pare es
va recuperar. Però ho havia fet tan bé amb els animals i em duia tan bé
amb la xiqueta que el pare va decidir seguir donant-me treball.
Els anys passaren i va arribar una data que tenia marcada al cap en roig:
1950. Què tenia d’especial, millor dit, de maleïda? Aquell any feia els
vint-i-u i havia de fer el servei militar obligatori. Jo no volia, em negava
a servir per a un règim que m’ho havia llevat tot: el meu germà i mon
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pare. Jo feia com si m’haguera oblidat i continuava treballant, com si
no passara res, intentava fer vida normal, cuidava els meus germans,
m’ocupava de la quadra i passejava amb la meua amiga.
Recorde un dia d’aquell fatídic any, un dia en què em vaig alçar amb
una sensació estranya... El cel pareixia el d’aquell dia del joc silenciós.
Em vaig vestir, li vaig fer dos besos a ma mare i em vaig acomiadar
dels meus germans, com era costum, i me'n vaig anar al poble. No puc
assegurar-te res, però em paregué que els cavalls sabien què passaria.
Jo estava en la quadra quan vaig sentir un colp fort. La meua amiga va
vindre corrent a buscar-me, amb el rostre preocupat, amb un rostre
familiar: «Venen a per tu, amaga’t!» Ràpidament em vaig amagar entre
la palla de l’estable i no vaig fer cap moviment, com aquell dia a la cova.
Vaig sentir passos al pis superior i vaig guaitar un poc per si podia
veure alguna cosa. Gran error, ja que vaig fer soroll sense adonar-me’n.
Els passos es detingueren. El cor bategava molt ràpidament. Vaig veure
com una taca verda s’acostava i es transformava en un d’aquells «malos» que mon pare m’havia dit. Tenia la mirada freda, però em pareixia
familiar. S’acostà a menys de dos metres i em va apuntar amb l’arma i
el vaig mirar als ulls. No m’ho podia creure, aquella màquina freda era
ell, el germà de llet de Quiquet, Vicent! Quan em va veure bé el rostre li
canvià, va patir una metamorfosi i es transformà en humà.
—M’han enviat a empresonar-te, fa dies que et busquem per casa i no
estàs; fa mesos que t’hauries d’haver presentat al servei militar, és un
delicte greu i he vingut personalment a dir-t’ho perquè no vull que et
passe res —va dir Vicent.
Jo encara no m’ho podia creure, era ell, el mateix amb qui jugava de
menut s’havia posat de la part d’aquells.
—Jo diré que no t’he trobat, però has de presentar-te si no vols que et
passe res greu, com la presó, o pitjor encara— va insistir, nerviós pel
soroll d’uns passos que s’hi acostaven. —No està ací! —va exclamar.
—Has de fer-ho, Pedro.
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Aquella va ser l’última vegada que el vaig veure. Em vaig quedar de
pedra. La meua amiga, que ho havia vist tot amagada darrere del carro
del cavall, va vindre cap a mi i, amb llàgrimes als ulls, em va besar.
Era la primera vegada que algú ho feia. Em transmetia una sensació de
dolçor i d’amor increïbles, a més de dolor i preocupació i el gust salat
per les llàgrimes dels dos. En aquell moment vaig saber que l’estimava.
L’estimava, a ella, als meus germans i germanes, a ma mare, no els volia
posar en problemes. Em vaig adonar que havia de deixar l’amagatall, ja
no era un xiquet. Si m’amagava ells aconseguien el que volien: difondre
terror. Havia de donar la cara per ells, pel meu germà i per mon pare;
no, no m’amagaria més, si volien que fera el servei militar el faria.
Pocs dies després em vaig inscriure i em destinaren a Punta Cires, al
Marroc. Va ser molt dur acomiadar-me de ma mare i dels meus germans a l’estació del tren, no sabia quants mesos passarien fins que els
tornaria a veure. Però el moment més dur va ser, sens dubte, quan em
vaig acomiadar de la meua amiga, la xiqueta que m’havia canviat la vida
amb aquell treball i la seua companyia, i que pocs dies abans m’havia
demostrat tant d’afecte en un sol gest.
Vaig agafar el tren fins a Cadis i d’allí un vaixell fins al Marroc. Durant
el trajecte vaig escriure una cançó, amb la guitarra d’un company que
viatjava amb mi, i vaig decidir que escriuria un nou vers en cada carta
que enviara a la meua amiga, i que sols l’acabaria el dia que tornara. Bé,
ja estic cansat, he parlat una bona estona. A la pròxima puge la meua
guitarra vella i si vols et cante un tros de la cançó, o et dic les meues
aventures pel Marroc, o bé et dic què passarà amb la meua amiga. Però
això ja serà un altre dia.»
Ai els avis, que savis són! De vegades no els valorem suficientment i no
ens adonem que el seu rellotge d’arena està a punt de detindre’s. Jo me
n’he adonat avui. Ara em trobe davant de la llar on el meu avi em va
contar aquesta meravellosa història (llevat que ell ja no hi és), tractant
de recordar tot el que em va dir per a poder deixar-ho per escrit i que
més gent puga escoltar allò que el meu avi volia dir. És una llàstima que
mai haja pogut acabar la història. Tinc tantes preguntes per fer…
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De sobte, quan pensava que ja havia acabat d’escriure i em disposava a
tancar l’ordinador, la meua àvia ha entrat amb uns papers vells a la mà i
s’ha assegut al meu costat. M’he adonat que els papers són cartes i que
els seus ulls tenen un color viu, com quan acabes de plorar. De sobte,
sense esperar-m’ho, ha començat a cantar:
Adeu Espanya volguda
dins de la meua ànima et porte.
Jo mai vaig poder pensar
que ací, a Punta Cires, podria trobar-me
vaig deixar la meua nóvia molt trista en aquella estació,
amb la mare i els germans, tant com els vull jo…
La meua àvia i jo, després d’haver cantat aquella meravellosa cançó,
ens hem abraçat una estona, entre llàgrimes, i hem compartit algunes
anècdotes sobre el meu avi. Ara he comprés tota la història. Ara ho he
comprés tot.
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Dotze anys. Mirada innocent que amagava tot allò que encara no havia
pogut observar. Pell fina i blanca que reflectia la més pura joventut.
Bondat, delicadesa i amor en cada acte que regalava als éssers que m’envoltaven. Dotze anys, família gitana. Diners, benestar i tranquil·litat
com a únic objectiu fix que cap tercera persona seria capaç de capgirar.
Dotze anys, casada amb un home que no m’estimava, que no donaria
ni una sola gota de sang per salvar el que soc, per cuidar-me. Jo no era
capaç de veure més enllà de la mirada de ma mare, de l’orgull de mon
pare, de tot llevat de mi mateixa.
Dèsset anys. S’escoltaven crits de gallines i entrava la calidesa del sol
d’agost per la finestra. Aquella nit vaig somiar que era lliure. M'estimava més somiar que era lliure que viure la realitat. Era l’única manera de
sentir que no em trobava en una presó. Em va cridar Josefina, encarregada de fer-me saber tot el que calia per a ser una bona dona, servicial,
obedient. Em pregunte si alguna vegada s’ha qüestionat si es pot ser
intel·ligent sense ser lliure. De vegades em sorprén la resposta.
Aquell matí no hi havia molt a fer. Vaig posar la roba a eixugar amb
algunes de les meues ties a ritme de palmes i cant. Els llençols es movien amb el vent i desprenien olor de lavanda. Estendre mai fou la meua
passió, però em feia recordar d’on venia i fins i tot, de vegades, on anava.
De sobte, una punxada al costat inferior del ventre em va fer perdre
l’equilibri, i el meu cos es va veure sota el teulat taronja, sense articular
cap moviment. El següent record és la veu de la infermera que informava els meus pares de l’alegria que seria motiu de celebració durant els
pròxims dies: portaria un xiquet al món. L’interés era l’única cosa que
havia motivat els meus pares. El meu home era d’una família acceptada
pel poblat, l’única raó per la qual no ens havien desterrat. Un fill era la
manera més eficaç d’evitar que s’atreviren a tirar-nos de casa. Aleshores ja tenien el que volien: seguretat. Però com a conseqüència, jo seria
mare. «No estic preparada, no em sent amb forces, no ho faré...», pensava constantment. Però atrevir-me a protestar pel meu benestar només
seria egoisme per a les creences dels meus pares. Mirí al davant, respirí
i vaig fer un somriure d’aprovació. Ja no podia tornar arrere, tot i que
que sabia amb certesa que buscaria com evitar el naixement, costara el
que costara.
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Passar la nit en un hospital és molt solitari. Em trobava bé, no havia
tingut més dolors, només volia anar-me’n. Ningú va vindre a veure’m,
els meus pares ja se n’havien anat, havien de cuidar els meus germans
menuts. L’insomni em tornaria boja si no feia alguna cosa, així que vaig
decidir eixir de l’habitació, encara que sabia perfectament que no havia
de fer-ho. Caminava sense objectiu, amb les espardenyes encoixinades
i la bata blava, quan vaig sentir un crit, un plor. Pareixia una veu molt
aguda, i buscant d’on provenia em vaig adonar que eixia de la sala de
natalitat. La curiositat em va fer entrar a veure la cara del trencador de
silencis. Allí estava, movent-se i plorant. Devia tindre fam, o enyorança
del pit de sa mare. Semblava tan innocent, tan viu. Havia vist xiquets
acabats de nàixer abans, però aquest em pareixia el més bonic del món.
La infermera em va preguntar qui de tots era el meu fill. Li vaig assenyalar el ventre, i aleshores em va felicitar. En aquell moment, plorar
fou l’únic gest que em va eixir de dins, i ella, preocupada, em va preguntar si el volia tindre.
—Vull el meu fill, però no vull que passe per tot el que jo he passat. Si
fora una xiqueta no em perdonaria que haguera de veure la vida amb els
mateixos ulls que les que viuen al poblat —vaig contestar.
—L’amor per un fill és més important que l’amor per tu mateixa. Diuen
que l’instint més fort és l'instint de supervivència, però estic segura que
els que pronuncien aquestes paraules no coneixen l’amor de la maternitat —va respondre amb seguretat.
Jo no el coneixia fins aquest matí, però d’alguna manera aquelles paraules em feren sentir que ja no estava sola, que portava dins un tresor.
Me n’he d’anar d’ací, m’he de fugar, no vull que el meu fill haja de viure
colps i crits cada nit, que li falte menjar cada matí, que no vaja a escola i
que es crie rodejat d’injustícies. Jo li ensenyaré la nostra cultura, el cant
i el parlar tan rics que ens caracteritzen, però no el faré treballar als set
anys. He de pensar alguna cosa. Aquells pensaments no deixaven que
tancara els ulls, i aleshores vaig veure la solució.
Anar-me’n en aquell moment no era una decisió meditada, no sabia què
fer, no tenia recursos per a fugir sense mirar arrere, i era conscient que
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fer-ho significava buscar problemes amb la justícia. Havia de ser intel·
ligent, però tenia dèsset anys. Encara que les fortes i problemàtiques
experiències al poblat em feren pensar com si fora una adulta, hi havia
sectors de la meua maduresa que encara no havien pogut desenvoluparse, i això em va costar car. L’única cosa que vaig tindre clara va ser que
deixaria que amb el temps em vingueren millors idees per a formar una
vida lluny d’allí, però no va fer falta que pensara cap pla de fuga.
Una setmana després d’haver tornat al poblat trucaren a la porta de
casa, la vesprada d’un dimarts. Va obrir Juan, el menudet de la família,
que feu una cara de sorpresa quan va veure les expressions de les tres
persones que hi havia darrere de la porta: els pares del meu home i ell
mateix.
—Ton pare, on està ton pare? —va cridar el meu sogre.
—I la prostituta de la teua germana, que done la cara! —deia Rosa, la
meua sogra.
Vaig eixir sobresaltada, i quan intentí fer-li dos besos al meu home em
va pegar una bufetada. Mon pare els convidà a entrar, pel respecte que
els tenia, però una vegada asseguts, Antonio, el meu marit, va pegar un
colp acompanyat d’un crit.
—Soc estèril! El fill que portes dins és fruit de la luxúria. Vergonya és
el que em fas passar! Em va escopir. Estava molt enfadat, mai l’havia
vist així a pesar dels milers de vegades que m’havia colpejat. Quan vaig
escoltar açò intentí ordenar els pensaments, encara que no vaig tardar a
trobar d’on provenia el problema que m’envoltava la ment feia setmanes.
Aleshores vaig recordar el pitjor matí de la meua vida. Mentre alimentava les gallines, una veu masculina que sonava forçada pels efectes de
l’alcohol se m’acostà i em va agafar de la cintura. Els detalls del que va
ocórrer no els considere necessaris. Coneixia moltes dones del poblat
que contaven barbaritats com la que em va passar a mi. La majoria
eren desterrades per mentiroses o se les considerava unes prostitutes.
Altres callaven per no alçar sospites, però no era la primera vegada
que violaven una dona. Jo tan sols volia que s’acabara i fer com si res
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haguera passat. Ara no podia creure el que m’acabava d’ocórrer. Tenia
dues opcions. La primera, contar que un desgraciat m’havia forçat i ser
vista com una mentirosa que a més buscava calor en els braços d’altres
homes. La segona, demanar perdó i suplicar que no ens tiraren a mi i la
meua família de casa. Vaig triar ambdues, però de res em va servir. Es
va decidir en aquella taula que el meu penediment no valia de res, però
que els meus pares i germans no mereixien ser expulsats forçosament
del poble. Jo, en canvi, seria repudiada i expulsada per sempre, per infidelitat, i aquell que m’ajudara aniria darrere de mi
Deixaren passar uns mesos fins que donara a llum. Durant aquest
temps vaig patir tot el que es pot patir. La gent em mirava com si fora
un monstre. No els estava permés parlar amb mi, encara que fora un
familiar. De vegades em tiraven de casa i havia de dormir al carrer, no
importava que em morira de fred amb un fill al ventre. Van ser uns despiadats, però jo no deixaria que se n’eixiren amb la seua.
Dos d’abril, 18 anys per fi. Allí em trobava, dalt d’una egua carregada
amb quasi tot el que necessitava per a crear una vida nova. Amb llàgrimes als ulls deixava arrere tota certesa i m’endinsava en un món
d’inseguretats que feien que tremolara només pensar que alguna cosa li
podia passar al meu fill. Cavalcava pels camps buscant un hostatge que
estiguera prop d’un hospital, hostalatge que pagaria amb els diners que
portava estalviats. Vaig soltar Blanca, l’egua que havia muntat durant el
trajecte, deu minuts abans d’abandonar terreny campestre i vaig seguir
a peu. Prompte donaria a llum i estava sola, així que vaig decidir anarme’n a un hospital perquè m’atengueren com més prompte millor. Asseguda a la sala d’espera em preguntava com havia arribat a aquest punt.
De sobte vaig sentir el meu nom pel megàfon i tot seguit m’ingressaren
per a procedir amb el part.
Tenia els cabells castanys, els ulls marrons foscos com els de sa mare
i una pell morena que deixava clar l’origen. Jo no sabia molt be què fer
amb la situació que a continuació se’m presentava. Quan el metge em
va preguntar si tenia familiars vaig haver de mentir, també quan vaig
explicar que no sabia qui era el pare. El personal que coneixia el meu cas
s’estranyava, dubtaven que poguera donar una vida sana i digna al meu
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fill, i estigueren a punt de cridar els serveis socials, però finalment em
deixaren anar quan em vaig recuperar i el meu fill estava completament
sa.
Vaig tornar a l’hostal. Era conscient que m’estaven buscant. Volien el
meu fill amb tantes ganes que eren capaços de recórrer cada hospital de
la zona per saber on estava. Per això, quan la secretària del lloc en què
vaig parir els va dir que hi havia un part amb el meu nom, es tornaren
bojos per trobar-me. Si només era la meua família la que em buscava no
havia de preocupar-me. El problema era que també la policia ho estava
fent. Passar la vida fugint d’hostal en hostal i treballant explotada per
donar de menjar al meu fill era un futur molt evident per a mi, però
no tan negre com el que realment m’esperava. Passaven els dies i jo no
trobava faena, només tenia diners per a pagar el lloguer de l’habitació
i comprar un poc de menjar. Per sort podia alletar-lo i mantindre’l ben
alimentat. Però cada vegada el meu cos estava més dèbil i necessitava
fer alguna cosa. Els dijous anava a per menjar i roba a una casa de beneficència, però la resta de la setmana no tenia res.
A tres cantons del lloc on dormíem hi havia un supermercat on sovint
anava a comprar el poc que menjava, i quan ja no vaig tindre més opcions vaig haver de furtar aliments. Entrava per la porta amb el carret
per al xiquet que una veïna m’havia deixat i posava l’arròs i els llegums
davall de la manta, i també la llet i el menjar. Només ho vaig fer dues
vegades, ja que m'ho passava malament. De vegades pensava que sabien
el que feia i plorava dels nervis i de la por. Jo no volia eixa vida per al
meu fill. Tampoc la vida que li podien donar al poblat. Jo volia criar un
xiquet amb l’amor, la llibertat i l’educació que mereixia, i encara que em
costara traure endavant el meu propòsit l’intentaria complir.
Dos mesos després la vida pareixia que em somreia. Havia trobat un
treball i ja ningú pareixia buscar-me. La veïna cuidava del meu fill de
vesprada, i de matí el deixava en la guarderia. Tan sols passava temps
amb ell durant les nits i algun dissabte que em deixaven lliure en la
faena, però necessitava treballar per llogar un pis i menjar dignament.
El dia que van trucar a la porta, l’estabilitat ja era un fet en ma vida,
però de sobte un fet va fer que tot deixara de funcionar. Aparegueren en
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l’habitació a les 3 de la matinada. Vaig obrir desorientada.
—Esperanza León?
—Sí, soc jo.
—Queda arrestada per segrest i resistència a l’autoritat.
Els segons passaven a càmera lenta. Les llums roges i blaves em cegaven i els plors del meu fill em dolien com mai res ho havia fet. Se
l’emportaren amb ells, me l’arrancaren dels braços. Jo era conscient dels
riscos de la vida que portava i que allò que havia fet estava molt mal vist
als ulls de la justícia. Ara havia de fer front al que venia i lluitar tal com
ho havia fet tot aquest temps.
El mòdul de no perilloses no semblava tan repugnant, però seguia sent
una presó. Era la nova, una xiqueta, feien amb mi el que volien, però
algunes em tenien por perquè els prejudicis les advertien que una gitana
sempre té gent al darrere capaç de matar. Odiava aquestos pensaments,
però era la primera vegada que la discriminació m’havia ajudat a mantindre lluny el perill. El meu cas era estudiat per una jutgessa que no
tenia tan clar que el meu home tinguera la custòdia del menut, motiu
pel qual me’l portaren al mòdul de maternitat perquè l’alletara. L’única
cosa que em mantenia amb vida allí dins eren les tres hores que passava
amb ell. La resta del temps es quedava en la infermeria amb els altres
xiquets. Un dia, l’agent social encarregada del meu cas, em va dir que
la millor opció que tenia era donar el meu fill en acollida. Una punxada
al cor m’advertia que era el millor que podia fer per ell... Però com? Jo
era una xiqueta, m’havien arrabassat la llibertat des de ben menuda,
m’havien convertit en el monstre del lloc on vaig nàixer i de la gent que
m’envoltava cada dia, m’havien violat i colpejat, abandonat en la freda
nit amb un xiquet al ventre i llevat al meu fill dels braços després de
trencar-me el llom treballant per a donar-li un futur. Les bosses dels
ulls, de tant de plorar, m’havien marcat, i ja no era capaç de distingir
entre les bones i les males decisions, però una cosa tenia clara: una presó
no és lloc per a un infant i un poblat opressor tampoc. El donaria en
acollida amb la condició de poder veure els pares i parlar amb ells. Dos
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dies després allí es van presentar. Pareixien trets d’un anunci de detergent, tan nets, tan educats. Jo no m’ho podia creure, els plors no em
deixaven comunicar-me i el vidre que ens separava impedia qualsevol
tipus de comunicació mitjanament humana.
—Senyora, per favor, deixe’m eixir a veure’ls.
—León, són les normes.
—Com donar el meu fill a dues persones que no he pogut tocar? Com
volen que confie en un contacte tan fred com aquest?
—Senyora per favor, li ho suplique!
La funcionària va obrir les portes i vaig poder parlar amb aquella parella, cara a cara. La mare em va dir que podia estar tranquil·la. Tenien una
casa amb una habitació preparada, dos treballs estables i molt d’amor
per a donar al meu fill. Podria veure’l quan volguera i el portarien perquè passara temps amb ell. Aleshores, vaig fer un crit de desesperació
i vaig dir: «Escolteu-me, el que vull dir-vos és molt important. El meu
fill és de raça gitana, vull que ho sàpia, i que ho porte amb orgull. No
el porteu a un col·legi privat amb uniformes ni escuts al pit que el marquen, vull que estudie en un col·legi públic, amb gent de totes les nacionalitats, pobres i rics, allí és on realment s’aprén. La música, la música
és molt important. Eduqueu-lo en el flamenc, canteu-li i ensenyeu-lo a
tocar palmes, encara que abans siga necessari que aprengueu vosaltres.
Que sàpia d’on ve i que amb el cap ben alt porte la meua sang». Els pares van prometre fer tot el que els demanava i em van donar la mà i una
última abraçada. No els coneixia, però m’havien transmés molta més
confiança que la meua pròpia família o que el meu home. Ja estava fet.
Tres setmanes després ma mare va vindre a veure’m. Jo no m’ho podia
creure, però allí estava. Li vaig contar tot el que havia passat i que havia
donat el meu fill en acollida.
—Esperanza, filla, ho has fet malament, ho has fet molt malament. Ara
estàs presa i tu sola t’ho has buscat.
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—Mare, estic presa però soc molt més lliure que tu. Tu estàs en una
presó més gran que aquesta. Vius per al teu home, treballes a casa de
sol a sol i no hi ha nit que no plores pel menyspreu que tens a la vida
que t’ha tocat portar. Els teus fills pateixen el mateix que tu patires de
menuda, però el meu viurà lliure i feliç amb dos persones que l’estimen.
Tu eres la que està tancada, mare. Fuga’t, pega la volta al món, sigues
lliure i després, si vols, vine a parlar amb mi. Però no em dones lliçons
de vida, perquè no hi ha vida més miserable que la que fa passar un
calvari als seus fills, com el que tu m’has fet passar a mi—. Es va alçar
deixant la taula plena de llàgrimes i després d’acomiadar-se’n em va
donar les gràcies.
Cinc anys després vaig recuperar el meu fill i la meua vida. Ara, la meua
història es conta en els periòdics i soc l’ama d’una editorial, després
d’haver fet la carrera que m’agradava. El meu fill canta i balla flamenc,
i també sap parlar anglés.
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Quan Chiara es va despertar a la caseta de la Toscana italiana on vivia
amb la seua família, va fer el que feia cada matí. Es va alçar del llit i es va
dirigir a la zona comuna, on estaven els dos germans, el pare i la mare.

—Felicitats
filla! —va exclamar la mare mentre li donava un got de
llet. Aquell dia Chiara complia 12 anys i tots li van fer besos i moltes
abraçades.
Encara que era el seu aniversari no van fer res especial i diferent, ja que
no s’ho podien permetre. Van passar tot el matí en família, treballant
en l’hort del jardinet de casa, mentre que el germà menut recol·lectava
fruites seques dels arbres del voltant. Quan va caure el migdia, els cinc
van seure en la menuda taula de fusta que tenien en la zona comuna i
dinaren unes tallades de pa amb mantega d’avellana, anous i macadàmia. I això era més que suficient per a Chiara, ja que no hi havia res més
especial per a ella que passar temps amb la seua família.
A la vesprada, el germà menut i el pare se n’anaren a caçar al bosc, i
la mare i el germà gran es quedaren a casa preparant suc per al sopar.
Mentrestant, Chiara cosia les vores de un vestit blau que li havia regalat
la seua àvia. Quan acabà, volgué anar a ensenyar-lo a la mare, així que
se’l provà i es va dirigir a la cuina. Però no arribà a entrar, ja que estava
sentint una conversació molt estranya que tenia a veure amb ella.
—Però mare, Chiara està fent-se major, hem de contar-li la veritat!
—deia el germà major amb veu desesperada.
—Dante, ja he dit que el pare i jo hem decidit no dir-li-ho encara —va
dir la mare amb un to enfadat.
Chiara no entenia res, però per l’entonació de la mare era alguna cosa
que volien ocultar-li. Li va molestar molt, ja que ella mai no havia ocultat res a la seua família. Així que va decidir irrompre en la conversació,
exigint una resposta als seus dubtes.
—Chiara, hi ha una explicació lògica. —La mare intentava tranquil·litzar-la.
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—No, mare! N'hi ha ben poca, de lògica —bramava el germà major.
—Calla ja! —La dona va agafar de la mà Chiara i la va dur a la taula de
fusta perquè es relaxara, i els tres hi van seure—. Està bé, et contaré
la veritat.
—No vull que m’ocultes cap detall —va dir la xiqueta amb llàgrimes
als ulls. La mare va agafar aire i s’acomodà en la cadira.
—Com tu saps, una família et va deixar acabada de nàixer a la porta
de casa, així que decidírem fer-nos-en càrrec, ja que sols eres un bebé
indefens —va mirar la seua filla per veure si seguia el fil de la història—. Pot ser que per no fer-te mal t’hàgem ocultat la veritat. Quan el
teu germà menut, Fabio, tenia tres anys, anàrem de vacances a Tolosa,
una ciutat de França.
—Ja sé on està Tolosa —digué enfadada.
—Bé... allí hi havia uns amics que tenien una filla gran i una altra acabada de nàixer… A tots començà a passar-los coses estranyes, tenien
somnis terrorífics que s’introduïen en les seues realitats diàriament. I ja
havien condemnat una filla, no volien fer-ho amb una altra. —La mare
es va eixugar les llàgrimes—. Així que ens van demanar si podíem fernos-en càrrec. I… com podíem dir-los que no?
Chiara intentava processar tot el que havien acabat de contar-li, i va fer
la següent pregunta:
—Què començà a passar amb l’altra xiqueta?
—Des de fa diverses generacions, quan algun membre d’aquesta família
complia dotze anys, començava a tindre somnis estranys que al dia següent es feien realitat.
—Hui he complit 12 anys —declarà la xiqueta espantada.
—Per això intentava que la mare entrara en raó! —exclamà Dante.
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—Això vol dir… que els meus malsons… demà seran reals? —titubejà
Chiara. Però volgué fer una última pregunta: «On estan ara els meus
vertaders pares?» A la mare li va caure el món damunt.
—Filla, van morir quan tu tenies 2 anys per causes desconegudes.
Chiara no va fer cap comentari. Es va alçar de la cadira i se n’anà al
dormitori, on va mirar el bosc per la finestra mentre intentava encaixar
l’enorme trencaclosques en què s’havia transformat la seua vida.
Pel que es veu, es va passar hores mirant el bosc, perquè el pare va entrar a l’habitació per avisar-la que el sopar ja estava preparat. No volia
menjar res, però sabia que havia de fer-ho o no tornaria a menjar fins
l’endemà, així que se n’anà amb son pare i els altres familiars. En la
taula hi havia una font gran de sopa vegetal, i a un costat un plat xicotet
amb pa. També hi havia una gerra amb el suc que havien preparat de
vesprada Dante i la mare. El sopar va ser en silenci, llevat dels moments
que Fabio feia alguna ximpleria amb el menjar i els pares el reprenien.
Quan van acabar, Chiara estava molt aclaparada i volgué eixir un poc
al bosc a recol·lectar unes quantes baies per a desdejunar l’endemà. Va
avisar els pares, que li varen dir que no s’allunyara molt de casa perquè
després no hi sabria tornar. També va agafar una manta, per si tenia
fred en tornar, i se’n va eixir per la porta de darrere.
Caminà cap a dins del bosc, i quan s’adonà ja s’havia perdut. Tampoc
li importava molt. Així que va buscar un arbre amb les arrels grans i
grosses. Quan el va trobar s’acomodà com va poder, deixà la cistella a
un costat i es va tapar amb la manta, ja que la temperatura havia abaixat notablement. Va tancar els ulls, però li va costar molt adormir-se.
Intentava trobar una resposta amb sentit a totes aquelles preguntes. El
cap es va cansar de tant de pensar i la son acabà vencent-la.
—Chiara, desperta, —deia una veu suau com la seda prop de la seua
orella— Chiara, vinga.
La jove va obrir els ulls, confosa, i el que va veure a la seua dreta la va
deixar de pedra. Tenia al costat una dona amb un vestit blanc com la
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neu, molt llarg. Era molt semblant a ella, amb els cabells rojos i llargs i
la cara esguitada amb pigues, com ella.
—Qui ets? —Chiara estava confosa, no sabia qui era aquella dona i per
què li deia filla.
—Sé que ara deus estar molt confosa, però hi ha una explicació racional
—deia la dona donant-li la mà per ajudar-la a alçar-se de terra—. Però
has de confiar en mi. Segueix-me.
—Em pots dir quin és el teu nom? —va preguntar la xiqueta mentre
anaven agafades de la mà i s’endinsaven cada vegada més en el frondós
bosc.
—Clar. El meu nom és Anne-Marie, —i a continuació va afegir — però
tu em pots dir Anne.
Chiara va assentir amb el cap i continuà caminant.
Caminaren uns quants quilòmetres, fins a arribar al centre exacte del
bosc. Anne va fer unes passes avant i va murmurar unes paraules en
francés que Chiara no va poder escoltar. De sobte, una porta roja molt
antiga va sorgir del tronc de l’arbre. Anne va tocar la porta amb la punta dels dits i aparegué un pom d’or, del qual va estirar per obrir-la. Els
ulls de Chiara no veien res més que foscor, però es podien diferenciar
unes escales robustes i colossals.
—No et passarà res mal —digué Anne mentre agafava la xicoteta i
tremolosa mà de la xiqueta.
Baixaren les escales, i fins que no passaren uns pocs minuts no pogueren veure la llum. El que hi havia dins de la llum era una caseta molt
vella. Entraren per la saleta d’estar i Anne va demanar a Chiara que
esperara uns minuts. Poc després la dona tornà amb una jove d’uns 24
anys i un home de mitjana edat. El trencaclosques començava a tindre
sentit per al cap de Chiara, però no volia enfrontar-se a la veritat real.
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—No saps com m’alegre de conéixer-te per fi! —va exclamar la jove
mentre li feia una abraçada. Quan es va separar, Chiara la va observar
molt detingudament, eren com dues gotes d’aigua.
—Supose que hauràs començat a lligar caps i sabràs el que ocorre —va
dir Anne.
—Sí, però no ho entenc. Ma mare em va dir que la meua família biològica era morta —digué la xiqueta molt confosa.
—I ho estem —va dir alegrement la jove.
—Bàrbara, no sigues tan brusca amb la teua germana —la va renyir
l’home. I tot seguit es va presentar. — El meu nom és Benjamín.
Els quatre van seure en una tauleta de fusta molt semblant a la que tenia
Chiara a sa casa, i Bàrbara, Anne i Benjamín li van contar la mateixa
història que la mare li havia contat el mateix matí. Chiara ja no estava
tan espantada com feia uns moments, així que es va atrevir a preguntar:
—Aleshores… com que hui he complit 12 any, començaré a tindre somnis dantescos que es faran realitat i que s’introduiran en la meua realitat?
Es va fer un silenci incòmode i va fer una altra pregunta:
—I com vàreu morir?
—No ho sabem. Simplement un dia no ens despertàrem i apareguérem
ací, en aquesta caseta —va explicar Anne.
-Però aleshores jo he viscut enganyada tota la vida. La meua família
biològica no està realment morta… —reflexionà Chiara—. Jo vull estar
amb vosaltres, vull estar amb la meua família biològica.
—No —van dir els tres alhora.
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—Per què? —preguntà ella decebuda.
—Perquè hauries d’estar morta, i nosaltres et donàrem l’oportunitat de
viure amb la teua família perquè pogueres dur la vida que Bàrbara no
va poder portar —explicà Benjamín-. És més, vols destrossar els teus
pares? No suportarien la teua mort. Eres molt jove i tens tota una vida
per davant, plena d’aventures.
Van continuar parlant una estona més, però Chiara estava esgotada i
encara no hi havia prou llum a l’exterior perquè poguera tornar sola.
Així que va dormir amb la seua germana biològica.
En eixir els primers rajos de sol, en fer-se de dia, Benjamín va despertar Chiara i la va acompanyar fins als límits del bosc. Però quan ella va
mirar arrere per acomiadar-se’n, son pare ja no hi era.
Amb el cor trencat, Chiara va entrar a casa, on tots seguien dormint,
cosa que l’alegrava, ja que així no sabrien que havia passat la nit fora.
Es deixà caure al llit i encara va dormir un parell d’hores més, fins que
el seu germà menut la va despertar botant damunt d’ella. No obstant
això, ara tot era distint. A penes podia recordar el que havia passat la nit
anterior. Ella sabia que no havia dormit a casa, i sabia que havia tingut
un somni molt estrany. Va passar el dia amb la seua família, tal com ho
feia normalment, però no deixava de calfar-se el cap. En caure la nit, al
llit, continuava amb els mateixos dubtes.
Aquella mateixa nit es va gitar abans de l’hora habitual, perquè li feia
mal el cap. La mare va entrar al dormitori a veure si havia millorat,
però el que va trobar va ser la seua filla sense vida. Però el que ella i la
seua família no sabien és que Chiara estava més feliç i més viva que mai,
darrere d’aquella porta roja, en l’arbre del mig del bosc.
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