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april

Odio ser la gran.
Ho odio perquè sóc la que ho ha d’experimentar tot abans 

que ningú. I encara que no sigui així, les meves germanes con-
tinuen pensant que ho sé tot. I en certa manera tenen raó, però 
aquest no és el problema. Almenys, no de moment.

És com quan la meva germana més petita, la June, la nit 
abans del primer dia a l’escola nova, em va fer seure al meu 
llit (arrugant-me l’edredó) i em va passar tot un qüestionari 
sobre la Preparatòria. Semblava una categoria del concurs Je-
opardy!

—On dinen els alumnes guais? —em va preguntar mentre 
s’apartava d’una bufada el serrell de davant dels ulls per resi- 
tuar-se’l al front—. Passa alguna cosa, si encara no porto cotxe? 
Patiré novatades?

—June —la vaig haver de tallar—. No ho sé, no ho sé i no ho 
sé. Mai no he estat en aquesta escola, saps?

—Però, i si la meva roba no és la que es porta? O si fa boi-
ra i se m’estarrufen els cabells? Creus que es passen el dia jut- 
jant-te?
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La nostra germana mitjana, la May, va treure el cap per la 
porta des del passadís. Portava els cabells recollits a dalt en una 
pila que la June qualificava de «sinistre total». No puc criticar 
la May, però. A fora feia massa calor perquè em preocupessin 
coses com els seus cabells.

—Doncs sí —va dir a la June—. Oblida’t d’aconseguir una 
cita durant els propers quatre anys. No trigarem a anomenar-te 
Perdedora.

—Té gràcia, provinent d’algú que no ha aconseguit mai cap 
cita —la June la va mirar fixament—. I que hi està obsessio- 
nada.

La May va posar els ulls en blanc i va brandar l’iPod negre 
en la meva direcció.

—Necessito que em tornis els cascos per no sentir tot aquest 
ploriqueig.

—A l’escriptori —li vaig dir—. Mira, June, seriosament... 
Tret que demà alliberin una horda de gossos rabiosos als pas-
sadissos...

—Quina bona idea —va mormolar la May tot remenant per 
la superfície del meu escriptori i fent caure una pila de llibres 
de tapa dura.

—...tot anirà bé. I, May, pots fer el favor? —vaig tornar a col-
locar bé els llibres i li vaig dirigir una mirada assassina—. Una 
mica de respecte per la paraula escrita, si no t’importa.

—M’encanta —va dir la May deixant anar un sospir—. Ets 
l’única que fas cas de la llista de lectures per a l’estiu.

—Hi ha gossos salvatges, per les rodalies? —va preguntar la 
June—. Sé que hi ha coiots.

—Hi podria haver una aranya —li vaig dir.
—O set —va afegir la May.
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Vaig sospirar.
—Que podríeu sortir totes dues del meu dormitori? Així 

tindré la sensació que sóc filla única.
Quan van sortir les vaig trobar a faltar, però. Era estrany 

que sempre les volgués allà, i que quan hi fossin, volgués que se 
n’anessin. Només feia dues setmanes que ens havíem traslladat 
a la casa nova, a la Vall, provinents del comtat d’Orange, perquè 
els nostres pares s’havien divorciat i la mare havia aconseguit 
feina aquí i perquè el pare n’havia trobat una a Houston, on 
es traslladaria al cap d’unes setmanes. Almenys, aquesta era la 
raó que va donar la mare per al nostre trasllat. Jo, per la meva 
banda, estava bastant segura que tenia alguna cosa a veure amb 
la borratxera que va agafar la May la mateixa nit en què els 
pares van anunciar que se separaven. Ningú no en parla mai, 
d’aquest fet, i menys la May. I encara que en parléssim, no estic 
segura de què li diria. «Ets tot un clixé!», o «Què, com és això 
de ser la prota del teu propi teledrama adolescent?». La June, 
que era la més jove als seus catorze anys, no sabia res de la dis-
bauxa nocturna de la May. L’única cosa que li interessava és que 
un munt d’estrelles del Canal Disney vivien a la Vall, o sigui 
que estava engrescada amb el trasllat. Tot el que jo sabia, era que 
ningú no ens havia demanat a cap de les tres què volíem real-
ment; només havíem pogut seguir el corrent. Però us diré una 
cosa. Si hagués sabut que acabaríem on hem acabat, hauria 
parlat ben clar fa temps. La Vall a començament de setembre és 
absurdament calorosa.

O sigui que teníem una nova llar, amb els seus arbres de 
jacaranda, unes flors morades que tacaven permanentment les 
voreres, i uns eucaliptus al pati de darrere. Era bonica, però no 
sentia que fos casa nostra. Només era una casa on vivíem, un 
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lloc on, parant bé l’orella a les nits, senties el trànsit de l’auto-
pista 101. «Serà com una aventura», ens havia dit la mare quan 
es va decidir el trasllat. En dir-ho, ens va oferir un somriure 
d’orella a orella tan durador que les meves germanes i jo no 
vam tenir més remei que tornar-li, com si els darrers tres mesos 
de reformulació familiar no haguessin estat ja tota una aven-
tura. Potser jo era l’única que tremolava per dins, no ho sé, i la 
veritat és que no vull que m’ho confirmin. Ja sé massa coses.

Però les coses es van calmar, i tot va anar com havia d’anar. 
Vam començar l’escola, i el primer dia em vaig perdre quatre 
vegades, perquè el campus era bastant més gran que el de la 
nostra antiga escola. Hi havia uns pals de ciment enormes cada 
cinc metres i uns caminets on vaig ensopegar un parell de cops. 
Sabia que aviat la vida tornaria a la normalitat i que oblidaria 
com havia estat fins aleshores, però no em vaig trobar millor 
quan per accident vaig anar a parar a la classe de Geografia dels 
novats en comptes de la d’Anatomia dels júniors.

Ara m’ho dic un munt de vegades. «Aviat t’oblidaràs de la 
vida d’abans.»

La June, com passa amb el 99,9 per cent de novats, no va cau-
sar cap impressió en ningú. La May va continuar amb la seva 
rutina típica dels de segon curs, arrossegant les seves Converse 
negres d’una banda a l’altra i ignorant la resta de gent, men-
tre que jo intentava conèixer els companys júniors. Fet i fet, 
per què nedar a contracorrent? Si ho fas, només aconsegueixes 
cansar-te i morir-te abans. Vés amb el corrent, és el meu lema.

O era el meu lema.
Tot això era abans que em llevés veient llums de color ver-

mell.

 q
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Va passar el segon dilluns de curs. M’agradaria poder dir que és 
tot el que recordo d’aquell dia, però és que ho recordo tot. Va 
ser el dia en què el pare es traslladava a Houston —ja ho havia 
fet en realitat, però va venir després de classe a acomiadar-se 
oficialment. Ens va ensenyar unes fotos de la seva nova comu-
nitat de veïns —que era igual que qualsevol altra comunitat de 
veïns d’Amèrica— i la May, la June i jo ens vam quedar mirant 
les fotos i vam dir «Guai», perquè, bé, quina altra cosa podíem 
dir?

Recordo que aquell dilluns hi havia boira i que del pis de 
baix pujava una aroma com de te de menta. Fins i tot us puc dir 
que portava un parell de mitjons de la May perquè tenia tots 
els meus a la rentadora. És clar que això només és un detall. I 
sisplau, no ho digueu a la May. És molt maniàtica, a l’hora de 
compartir mitjons. Cadascú és com és.

Em vaig llevar d’hora, fins i tot abans que sonés l’alarma de 
la June al dormitori del costat. Primer vaig pensar que estava 
somiant perquè tot el que vaig veure va ser una llum vermella 
que surava davant dels meus ulls. I llavors vaig pensar que no-
més es tractava del sol darrere de les meves parpelles, que em 
recordava que em llevés.

Com si d’alguna manera em pogués oblidar de fer-ho.
Però quan finalment vaig obrir els ulls, el dormitori conti-

nuava a les fosques. No hi havia llum solar per enlloc, només 
el cel plàcid rosat i la boira grisa que fregava la meva finestra, 
i vaig notar aquella punxada de por i d’adrenalina, com quan 
comences a pujar per la muntanya russa i se t’acut que abans 
de lligar-te amb una corretja a un vagonet per llançar-te rail 
avall no hauria estat mala idea demanar l’historial d’informes 
de seguretat, o almenys posar-te un casc.

Però en aquell moment no vaig pensar que fos res.
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—Només estàs nerviosa —em vaig dir en veu alta, obser-
vant com la boira començava a esvair-se—. Això és tot. Ner- 
viosa i prou.

M’ho vaig repetir fins que m’ho vaig creure, encara que no 
hi hagués cap raó per estar nerviosa. I llavors va sonar l’alarma 
de la June. Vaig sentir com la May, endormiscada, li feia un crit 
perquè l’apagués, i el dia va començar com si no hagués passat 
res i com si ja hagués passat de tot.

q

—Penso ser popular —va anunciar la June aquell mateix matí 
de camí a escola.

Estava asseguda al seient de darrere de la furgoneta de la 
mare, també coneguda com el meu cotxe nou. La June es nega-
va a seure al seient de davant del «mamamòbil» quan anàvem a 
escola, i a la May tant li feia on seure, perquè deia que aniríem 
a escola igualment, i que res no ho podia millorar. (No és cap 
optimista, la meva germana May.)

La May i jo ni tan sols ens vam tombar cap a la June després 
del seu anunci.

—Doncs que bé —vaig dir jo, buscant pel retrovisor la pre-
sència de polis. Estic molt orgullosa del meu historial net de 
multes, i no volia espatllar-ho.

—April, el pedal de la dreta —va grunyir la May des del 
seient de l’acompanyant. Estava asseguda de qualsevol manera 
amb la caputxa negra que li tapava la cabellera rossa—. Si el 
pitgessis, potser avançaríem una mica.

—Perdona, però estic encantada amb el meu historial net 
de...

—He dit —ens va interrompre la June des del seient de dar-
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rere— que penso ser popular. És el meu objectiu, de cara a en-
guany. Nova escola, nova vida escolar.

—T’has adonat que ets com un híbrid d’estereotip de no-
vata i d’Oprah Winfrey? —li va etzibar la May. No em calia 
veure-li la cara per saber que estava arrufant el nas. Odio que 
ho faci—. Per què no intentes ser una mica diferent, per variar?

—Sí, és clar —va dir la June—. Perquè ser única a tu t’ha 
anat molt bé. Què té de dolent, voler ser popular? En Gandhi 
era popular.

—En Gandhi es deixava matar de gana per la pau mundial i 
al final el va assassinar el seu arxienemic —la vaig informar—. 
És el que voldries emular?

Vaig observar com passava el trànsit pel petit centre comer-
cial mentre esperàvem aturades davant del semàfor i vèiem 
com la gent començava a fer cua al Starbucks de l’altre costat 
del carrer. Si recorríem un bloc en qualsevol direcció, la vista 
continuaria sent la mateixa. La May diu que el nou barri «és un 
anunci de no-diversitat».

—Saps qui era en Gandhi, de fet? —va preguntar la May 
directament a la June, dignant-se finalment a mirar-la quan el 
semàfor es va posar de color verd.

Jo podia veure la June a través del retrovisor. Se la veia frus-
trada mentre es passava les mans pels cabells foscos, mirant de 
mantenir l’estarrufament a ratlla. Té uns cabells castanys llargs 
amb un serrell perfecte que li travessa el front i es passa la vida 
posant-se’l bé. També té uns grans ulls blaus, però sisplau no li 
digueu perquè llavors estrafà una expressió d’innocència i co-
mença a batre les celles. Fa vergonya de veure. Però sí, la meva 
germana petita és molt bufona.

Fa ràbia, de tan bufona.
—El que em pensava —va dir la May, tombant-se cap en-
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davant—. April, de debò, vas tan lenta que sembla que anem 
marxa enrere!

La May, en canvi, no és el que es pugui dir bufona. Els ra-
tolins de camp són bufons. La June és bufona. La May és una 
cosa completament diferent. És tan prima que tot el que es 
posa sembla una exageració. Fins i tot diries que els seus colzes 
estan a punt d’esquinçar-li la pell. Quan no t’està mirant amb 
cara de pocs amics, es podria dir que és guapa. Preciosa, fins 
i tot, malgrat unes galtes que semblen cisellades amb fulla de 
navalla.

Però sobretot, la May té aquella mena d’expressió que t’està 
dient: «No m’obliguis a partir-te la cara!» Potser això explica 
perquè el seu recompte d’amics no passa de zero.

—Et penses que podries fer més bona feina conduint? —li 
vaig dir, posant l’intermitent tot i que ens trobàvem a un bloc i 
mig de la intersecció següent.

—Mireu —va esbufegar la June, que no estava fent cas de 
la nostra conversa—. Només sé això: en el regne animal, si no 
t’adaptes, et mors. Es diu darwinisme, no sé si ho sabíeu.

La May es va limitar a fer un ruflet.
—Aquesta lliçó de Ciències ha estat patrocinada per la frase 

«No fotis!».
Vaig reduir una mica en acostar-nos a la cruïlla, encara que 

el llum estigués en verd.
—Què carat fas? —em va escridassar la May—. Tenim el 

llum verd! Ja saps què vol dir, o no?
—Sabeu aquella noia de la meva classe d’Anglès? —va con-

tinuar la June.
Quan té un pensament al cap, res no li impedeix de parlar, 

mai. Si hagués estat passatgera del Titanic, hauria estat barbo-
tejant coses sobre el taronja de l’armilla salvavides, que no li 
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ressaltava el bronzejat, mentre la resta s’aferraven als trossos de 
gel a la deriva.

—Redueixo perquè és el més segur quan t’aproximes a una 
cruïlla —li etzibo a la May—. I a més, tu què saps? Només has 
fet algunes pràctiques!

La May va colpejar lentament el cap contra el reposacaps.
La June ni tan sols s’havia aturat per respirar.
—Sí, la que va a la meva classe d’Anglès? I que es diu Ma- 

riah? És de segon any, o sigui que tu l’hauries de conèixer, May... 
I que és molt guai i...?

—I què? —la va interrompre la May—. Quina importància 
té? M’estàs fent una pregunta? Vols una resposta o tant te fa?

—Doncs bé —la June la va ignorar, però jo vaig poder notar 
com s’enrojolava al seient de darrere—. Es diu Mariah i...

—Mariah —va dir la May—. Gairebé sona com «pària». 
Pensa-hi.

—I tu de pàries en saps molt, ja ho sé! —va començar a 
cridar la June, però en travessar la cruïlla, la cara va començar 
a rebregar-se-li com si s’hagués empassat alguna cosa dolenta. 
Vaig veure com mirava a través de la finestra un sense sostre de 
la cantonada i com feia una ganyota de fàstic.

—Això no ha estat gens guai, June —li vaig dir—. Ser un 
sense sostre no significa «sense humanitat».

—Puagh, April! Que ens provocaràs una pujada de sucre!
—A més, jo no he dit res —va mormolar la June, però la 

seva veu sonava més baixa i no va tornar a esmentar la Mariah.
—No ha calgut —vaig dir—. T’ho he vist a la cara i, de 

debò, penso... Ei, espera un segon. No t’has posat el cinturó en 
cap moment?

—Ups —la June va començar a palpar amb les mans per 
trobar-lo—. Bé, no és tan greu.
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—És veritat, la mort no és tan greu —li vaig dir—. Que no 
saps que la majoria d’accidents tenen lloc a prop de casa? I que 
hauríem pogut...

De sobte em vaig adonar que havia de canviar de via. Vaig 
percebre la imatge d’unes balises de frenada davant dels meus 
ulls, com el recordatori d’alguna cosa que encara no havia pas-
sat. Em vaig aferrar al volant i vaig desplaçar el cotxe al carril 
esquerre d’una estrebada, bo i provocant els crits de les meves 
germanes, que llavors sí que es van agafar als cinturons (millor 
per a elles). Dos segons més tard, els llums de frenada cente-
llejaven i deixàvem enrere la zona d’un accident com si aquest 
acabés de passar en aquell moment, com si jo l’hagués vist amb 
els meus propis ulls.

La June va ser la primera a restablir-se.
—Si hagués de portar un collarí per culpa teva, et mataria 

—va mormolar des de darrere.
La May només em mirava amb els ulls com unes taronges.
—Què ha estat, això? —va esbufegar.
—Jo, no... No ho sé —vaig admetre. Si no hagués agafat el 

volant amb tanta força, les mans m’haurien estat tremolant.— 
He canviat de carril. Això és tot.

—Bé, sigui com vulgui, a mi m’ha agradat —va somriure 
la May mentre tornava a recolzar l’esquena al seient—. Final-
ment, una mica d’emoció per aquí.

q
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may

L’April sempre fa que tot soni molt dramàtic, d’entrada.
«Oooh, he vist unes llums vermelles i he sabut que era un 

senyal, que el cel s’obria i que la boira s’esvaïa i que...»
Etc. etc.
Aquell dia no va ser tan dramàtic.
No fins que jo no vaig entrar en escena.
Tan aviat com les meves germanes i jo vam travessar la porta 

d’entrada de l’escola, vam ingressar en la nostra rutina setma-
nal, que bàsicament consisteix a ignorar les nostres existències 
respectives durant les sis hores i trenta-set minuts següents. De 
tard en tard, com en el cas de l’aniversari d’algú o una cosa 
semblant, aixequem una cella en senyal de reconeixement, però 
si no, no les conec, i elles no em coneixen a mi.

Tampoc és que em coneguin gaire després d’escola, però vaja.
Suposo que és el que té ser la del mig. De petites, la mare 

solia fer servir la vella metàfora de l’entrepà per explicar que el 
fill mitjà és algú importantíssim.

—Ets el pernil de bolonya de l’entrepà! —em deia, i jo li 
havia de recordar que no, que era a la June a qui li agradava el 
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pernil de bolonya, no a mi, cosa que en certa manera espatllava 
la metàfora.

Però no he arribat a la situació «Marsha, Marsha, Marsha!», 
com la Jan de la tribu dels Brady, que es lamenta de la popula-
ritat de la seva germana. El que vull dir és que estimo les meves 
germanes, crec. Hi estic biològicament obligada. El que passa 
és que m’agradaria que fossin menys... elles. Sobretot a escola, 
on la June viu la seva metamorfosi de papallona social i l’April 
s’encaparra a col·leccionar llibres, brillantor i matrícules. Allà, 
doncs, m’ho posen fàcil per ignorar-les.

I ara que els meus pares s’han divorciat, em sento més me- 
diocre que mai. No és que ara tingui l’autoestima per terra, 
però abans, si una cosa em feia diferent dels altres, era que els 
meus pares continuaven junts. Però ara? Ja som com tothom. 
Circulin, doncs, que aquí no hi ha res a veure.

Suposo que en certa manera m’he passat la vida preparant-
me per a això.

Gairebé hauria estat divertit que no hagués acabat passant.
Aquell dilluns al matí, quan va començar tot, l’April ens va 

portar a escola amb el cutremòbil. A primera hora vaig utilit-
zar la meva brúixola a Geometria per fer una família de ninots 
de neu. La segona classe era Educació Física, i immediatament 
em vaig empescar l’excusa dels cruiximents, tot fent gestos de 
dolor si fa no fa cada minut mentre la resta feia voltes i suava 
i es tacava. Crec honestament que fer-me portar calça curta 
d’esports hauria de ser considerat un crim contra la humanitat. 
(Ho vaig explicar un cop a l’April, i tot el que va fer va ser posar 
els ulls en blanc i alliçonar-me: «Hi ha gent que ha patit crims 
contra la humanitat en carn pròpia, May. D’això no se’n pot 
fer broma.» Té el sentit de l’humor d’un poll. D’un poll gens 
divertit.)
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A tercera hora teníem Història d’Europa. Odio la història. 
Conec la vella dita que diu que qui no coneix la història està 
condemnat a repetir-la, però... La gent ha estat estudiant histò-
ria durant centenars d’anys i continua havent-hi guerres, fam, 
dictadors i malalties. La història continuarà repetint-se tant si 
em passo cinquanta-sis minuts al dia estudiant-la com si no.

I odio especialment la història europea. M’agrada Europa, 
sí, i segur que algun dia viuré a París amb un artista i unes 
bones vistes sobre la torre Eiffel. Els europeus m’estan bé. Però 
la seva història és ridícula. Tant els costava, anomenar els seus 
reis amb noms que no fossin Jaume, Eduard o Jordi? Per què 
no Hèctor? O Archibald? Quan un ha arribat a Jaume V o el 
que sigui, potser ha sonat l’hora de contemplar altres opcions, 
no us sembla?

I no em feu parlar de Prússia.
Però el que més odio de la història europea és que m’obligui 

a tenir un tutor. Jo hauria dit que suspendre el primer examen 
del curs no té perquè ser un reflex del teu historial acadèmic. 
Vaig intentar assenyalar que la manca de noms reials imagina-
tius era tot un problema, però en comptes de limitar-se a dir-
me que tenia raó, em van enviar al cap d’estudis per discutir 
sobre l’eventualitat d’una tutoria. Jo crec, però, que no vam 
discutir gaire.

O sigui que sobre aquest tema hauré de mantenir un perfil 
baix davant del pare. Segur que l’April ja us ha dit (perquè, en-
tre altres coses, ho ha dit a tothom), que tenim el pare a Hous-
ton. No és que li importin gaire les meves notes d’Història 
d’Europa, però ha promès que, si em puc escapar, em portarà a 
Austin. Ens ha promès viatges especials a totes tres, cara a cara 
amb ell, però això tant me fa, el que jo vull és anar a Austin. És 
una ciutat que ha adoptat el lema «Austin, Ciutat Estranya», i 
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bé, jo sóc bastant estranya. O sigui que sento que aquesta ciutat 
i jo faríem uns bons APS (ja ho sabeu, uns refotuts Amics Per 
Sempre).

I sí, suposo que estaria bé, veure el pare. Em passo la major 
part del temps intentant no pensar-hi, en ell. També és cert que 
em passo la major part del temps intentant no pensar en un 
munt de coses.

La resta del dia va continuar en la mateixa línia torracollo-
nista. El dinar és un moment baix de la jornada, bàsicament 
perquè no conec ningú i al mateix temps no m’agrada seure 
sola. I perquè sabia que l’April seria a la biblioteca, estudiant 
els hàbits reproductors d’alguna larva o alguna cosa igual- 
ment inútil, i que la June sempre estaria en qualsevol altre lloc.

No és que les busqui mai gaire, tampoc.
Així doncs, em vaig passar el dinar com qualsevol altre dia, 

vagarejant com un fantasma pels passadissos fent veure que 
anava a algun lloc concret. Intentava convèncer-me que ningú 
no s’adona mai de la meva presència, però de vegades això em 
fa sentir pitjor. No ho sé. Com us he dit, sóc estranya.

Quan va sonar el timbre final, em vaig arrossegar fins a 
l’encegadorament assolellat aparcament de l’escola, on l’April 
estava recolzada contra el cotxe jugant amb les claus a la mà. 
Les seves galtes, normalment ruboritzades, estaven un pèl més 
pàl·lides que de costum. Fins i tot els cabells rossos, prou clars, 
encara se li veien uns quants tons més clars.

—Uà! —vaig exclamar—. Fas cara de començar a xisclar 
d’un moment a l’altre.

 —Si vols —em va dir, atansant-me les claus—, el pots por-
tar tu, el cotxe.

Jo només me la vaig quedar mirant.
—Per què?
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—Perquè sí.
—T’ho torno a preguntar: Per què?
—Perquè no tinc ganes de conduir. Jo... tinc mal de cap.
—Fas cara de voler xisclar —vaig tornar a dir mentre li aga-

fava les claus—. Escolta, sigui el que sigui, no m’ho facis pagar 
a mi, entesos?

La June va venir caminant abans que l’April pogués respon-
dre’m.

—Yo! —va dir—. Cap a casa!
—Vaja —vaig dir jo—. Aquesta és l’actitud d’una petita 

Miss Popularitat?
Se’m va quedar mirant.
—Condueixes tu?
Li vaig brandar les claus a la cara.
—Genial —va mormolar, pujant al seient de darrere—. Bé, 

almenys em moriré jove i bella.
Després de pujar al cotxe, l’April es va comprovar tres cops 

el cinturó de seguretat.
—Gràcies pel teu vot de confiança, April —vaig mormolar, 

però em vaig adonar que la June feia el mateix—. Uà! Visca la 
família.

—Tu no corris —em va ordenar l’April, que va continuar 
palpant-se els cabells com si hagués de trobar-hi una cosa ama-
gada—. I no topis contra res ni ningú.

Els primers cinc minuts van estar bé, sobretot perquè ens 
trobàvem en una àrea residencial.

—La veritat és que si ho penses bé —va assenyalar la June 
després d’un silenci breu i benaurat—, aquesta mena de zones 
són les més perilloses, May. Tots els nens i gossos que poden 
travessar en el moment més insospitat...

—June! —li vaig etzibar—. No m’estàs ajudant.
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—Em limito a assenyalar una hipòtesi —va somriure—. És 
part del procés científic, saps?

Quan vam arribar a la cruïlla principal, vaig prémer el pedal 
del gas una mica més fort, i l’April gairebé surt disparada.

—May, per l’amor de Déu... —va mormolar.
Jo vaig riure.
—Ara t’ensenyaré com es fa, Germana Gran!
L’April de sobte es va posar en tensió i va dir:
—No, ella no! A ella no, May!
—Què estàs...? —vaig començar a dir, però quan vaig mirar 

avall, no em vaig poder veure les mans al volant.
No molava gens.
Va passar tan ràpid que al principi vaig pensar que havia 

parpellejat massa estona o que havia patit, no ho sé, alguna 
mena d’entrebanc mental. Vaig començar a trobar-me mare-
jada.

—Bufa —vaig murmurar sense poder-ho evitar.
I tot d’una el cotxe va virar bruscament cap a la corba i 

l’April va cridar:
—No, ella no! La noia no!
—No, qui? —vaig cridar jo, però just en dir-ho, vaig veure 

una noia a la cantonada amb aquells cabells negres i esbullats, i 
l’April que actuava com si no m’hagués sentit.

L’April llavors va agafar el volant, i d’una estrebada va fer 
tornar el cotxe a la via mentre la noia ofegava un crit i es que-
dava glaçada a la vorera. La June xisclava al seient de darrere 
«Ho sabia! Ho sabia!», tot i que jo no tenia ni idea de què volia 
dir, i tampoc no m’importava. Com a molt em vaig adonar que 
havíem estat ben a prop d’envestir una vianant innocent.

Jo estava massa ocupada mirant d’imaginar-me on se m’ha-
vien ficat les mans.
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Quan vaig tornar a parpellejar, tornava a tenir les mans al 
volant, com si mai no l’hagués deixat anar. L’April també hi 
continuava aferrada, amb uns ulls com unes taronges.

—Què car...? —va murmurar.
—Què? —vaig dir tota tremolosa.
—Què? —va repetir ella—. Tu has...? Has...?
—Si he fet què?
La June va fer sentir la seva veu aguda des de darrere, un xic 

tremolosa també.
—Noies?
La vam ignorar, com sempre.
—May —va xiuxiuejar l’April—. Eres aquí, i tot d’una ja no 

hi eres.
—Noooies?
—June, calla una estona, vols?! —vaig dir girant el coll cap 

a ella i sentint la meva veu afeblida. Va sonar com buida, com 
si no hagués dit res.

I com si jo fos invisible.
—No és possible! —vaig dir a l’April—. Mira’m! Estic ma-

nejant maquinària pesada! No puc haver desaparegut així com 
així!

—Oh, Déu meu, encara estàs conduint! —va esbufegar 
l’April de sobte—. Aparca, aparca! Ara mateix no pots conduir!

—Em trobo bé! —li vaig cridar—. I no puc aparcar al mig 
del carrer, no et sembla?!

—Noies! —la June ja ens xisclava, directament—. Penso 
que…

—June, calla! —li vam cridar totes dues alhora mirant cap 
enrere.

—Mira, has tingut una al·lucinació o una cosa semblant 
—vaig dir a l’April—. Estàs mentalment esgotada.



els secrets extraordinaris

24 k  K

—Ets tu la que divagues —em va interrompre—. I tu també 
l’has vist. Tens els ulls superdilatats, ara mateix.

Es va fer un breu silenci abans que la June s’inclinés sobre 
els seients davanters.

—Em penso que sé...
—Bé, potser hem al·lucinat totes dues alhora —vaig dir. Si 

ignorar la June fos disciplina olímpica, jo en seria el Michael 
Phelps.

—Que hem al·lucinat alhora? —es va mofar l’April—. Molt 
lògic, clar.

—Oh, em sap greu, senyora, veig que per a vostè té més lò-
gica la teoria segons la qual jo he desaparegut!

Estava agafant el volant amb tanta força que tenia la sensa-
ció que els nusos em travessarien les mans. Vaig empènyer cada 
dit de les mans contra el volant l’un rere l’altre per anar-los 
comptant mentalment, d’un a deu i torna a començar.

—Aparcaràs o què?! —va xisclar l’April—. No pots conduir, 
en aquest estat!

—I què estic fent, sinó? —vaig replicar.
—Em podeu escoltar un segon?! —la June té una manera de 

cridar que desitjaries ser sorda.
—No! —vam cridar totes dues alhora.
—Doncs fantàstic! —va cridar ella abans de deixar-se anar 

al seient amb els braços encreuats—. Quedeu-vos igual d’estú-
pides que abans, què voleu que us digui!

El silenci va regnar a l’interior del cotxe durant quinze se-
gons. Aleshores vaig virar cap al carrer de casa. Totes i cadascu-
na de les cases del carrer eren iguals que la casa anterior i la casa 
següent. La primera setmana que vam viure aquí, la mare va 
haver d’obrir la porta del garatge perquè poguéssim saber qui-
na era la nostra. Però aquell dia amb prou feines me n’adonava. 
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Estava massa ocupada fent-me promeses en silenci. «Prometo 
que mai més no tornaré a fer campana», em vaig dir. «Que seré 
més simpàtica amb les meves germanes. Que deixaré d’odiar 
Història d’Europa i que estudiaré. Fins i tot faré feines volun-
tàries amb malalts de càncer per compensar aquella cigarreta 
que em vaig fumar a...»

La veu de la June va sonar alta i clara.
—Vas fumar?
Gairebé m’estavello contra les galledes d’escombraries de 

davant de casa, però vaig aconseguir reduir i aparcar abans de 
tombar-me cap a ella. L’April estava fent el mateix.

—Com? —va dir a la June—. Què estàs dient?
«No ho pot saber, és impossible», vaig pensar. 
La June continuava asseguda al seu seient.
—Ens hi juguem alguna cosa?
L’April es va tapar la boca amb la mà.
—Que li has llegit la…?
—Sip —la June va sonar altiva—. Això és el que intentava 

dir-vos. I tu no t’amoïnis, May —va afegir—. No diré res de la 
cigarreta a la mare. De moment.

—Prega perquè em tornin a desaparèixer les mans, perquè 
em sembla que ara mateix t’escanyaré! —vaig cridar mentre ja 
passava el cos per sobre del seient per engrapar-la.

—El pare i la mare ja són aquí! —va cridar l’April.
Ens vam quedar totes glaçades, a temps per veure com els 

nostres pares sortien junts per la porta d’entrada. El pare por-
tava les seves ulleres de sol i la mare encara portava la roba de 
feina. Les seves boques traçaven unes línies rectes i fines. Esta-
ven parlant, discutint d’alguna cosa que no podíem sentir. No 
feia bona pinta, però és clar, durant els darrers divuit mesos, 
cap de les seves converses havia fet bona pinta. 
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Ens vam quedar allà assegudes i els vam estar observant un 
minut sencer. No hauria pogut dir si es discutien o si...

—Estan discutint, sí —va dir la June.
—Para de llegir-me la ment —vaig dir fredament.
—I para de llegir-los les ments a ells —va afegir l’April.
Vaig esperar asseguda al seient del conductor amb les cames 

enganxades contra la tapisseria de cuir. Em va fer mal quan 
vaig desenganxar-les, i aquest dolor em va suposar un estrany 
alleujament. Era bon senyal. Significava que encara hi era.

—Ei, nines! —va cridar de sobte el pare des del porxo, ado-
nant-se de la nostra presència per primera vegada i deixant la 
discussió amb la mare a mitja frase—. Va, vinga, veniu a aco-
miadar-vos del vostre pare abans de convertir-se en cowboy!

Vaig estar a punt de vomitar. Associo el vòmit amb alguna 
aventura amb tequila, i de seguida em crema la gola i em vénen 
ganes de vomitar de debò. «Que friqui», crec que em va dir la June 
des de darrere, perquè amb prou feines la vaig sentir. Em pregun-
tava quan tornaria a veure el pare, i si se’m faria estrany agafar un 
avió cada cop que el volgués veure. Em vaig preguntar fins i tot si 
em podia veure en aquell moment, si estava boja, i si hi havia algu-
na cosa tan estranya en mi que ni tan sols el meu cos tenia ganes 
de quedar-se a la terra per acomiadar-se del pare.

Vaig canviar l’expressió i el vaig saludar amb la mà. Pel re-
trovisor, vaig poder veure com el llavi de la June s’estremia una 
mica abans de mossegar-se’l i de parpellejar molt ràpid. Això 
ho sol fer quan fa la coqueta, encara que només sembli que té 
una lentilla mal posada.

Tan aviat com la cara de la June va recuperar l’expressió 
normal, vaig obrir la porta i vaig posar un peu al paviment. No 
sabia si el contacte amb el terra era tranquil·litzador o no.


