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1

Una emergència familiar

Per a la família d’en Marvin, tenir casa significava gaudir 

d’un racó humit a l’armariet de sota l’aigüera. Allà, una ca-

nonada que perdia aigua havia estovat el guix, que havia 

començat a desprendre’s. Just darrere la paret, la família 

d’en Marvin havia cavat tres habitacions espaioses i, com 

sovint deien els pares, la localització era perfecta. Era càli-

da gràcies a les canonades d’aigua calenta encaixades a la 

paret; humida, cosa que facilitava qualsevol reforma; i fos-

ca i resclosida, com la resta de cases que havia tingut la fa-

mília. El millor de tot era el cubell de plàstic blanc obert per 

un costat, i que oferia brossa constant. Els cors de poma, 

les molles de pa, les peles de ceba i els embolcalls de cara-

mel convertien aquell armari en una menjadora ideal.

En Marvin i la seva família eren escarabats. Tenien clos-

ques negres brillants, sis potes i una visió nocturna excel-

lent. Eren de mida mitjana, parlant en termes d’escarabat; 

això vol dir que no eren gaire més grans que un gra de 

raïm. Però eren molt àgils: s’enfilaven per les parets, llis-

caven per les plaques de cocció i s’esquitllaven per sota les 
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portes tancades com ningú. Vivien en un pis gran d’una 

família humana, els Pompaday, a Nova York.

Un matí, en Marvin es va despertar per culpa de l’enre-

nou a la casa humana. Normalment, els primers sorolls del 

dia eren les remors moderades dels seus pares a l’habitació 

del costat i, al lluny, el so metàl·lic de les cassoles de l’ai-

güera de la cuina dels Pompaday. Però aquell dia va sentir 

els talons alts furiosos de la senyora Pompaday, i la seva 

veu ansiosa i estrident. Just quan començava a preguntar-

se què devia passar, la seva mare el va venir a buscar amb 

pressa.

—Marvin! —va cridar—. Afanya’t, estimat! Tenim una 

emergència!

En Marvin va sortir de la pilota de cotó fluix que era 

el seu llit i, encara endormiscat, la va seguir fins a la sala 

d’estar. Allà, el seu pare, el seu oncle Albert i la seva cosina 
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Elaine mantenien una conversa agitada. L’Elaine va córrer 

cap a ell i el va agafar per una pota.

—La senyora Pompaday ha perdut una lentilla pel forat 

de la pica i, com que ets l’únic que saps nedar, necessitem 

que la pesquis!

En Marvin va fer un pas enrere, sorprès, però la seva 

cosina va continuar com si res.

—Buf! És clar que si t’ofegues…

A en Marvin, aquesta perspectiva no l’espantava tant 

com a l’Elaine.

—No m’ofegaré —va dir tot convençut—. Sóc un bon 

nedador.

Ara ja feia un mes que practicava la natació en una vella 

ampolla de suc de fruita plena d’aigua. Era l’únic membre 

de tota la família que sabia nedar, una habilitat que enor-

gullia els seus pares i que li havia fet guanyar l’admiració 

general.

—En Marvin té una coordinació excepcional, un con-

trol increïble de les potes —solia apuntar la mama—. Em 

recorda quan jo era ballarina.

—Quan s’encaparra amb alguna cosa, no té aturador  

—afegia el papa tot satisfet—. És de la vella escola.

Però, en aquell moment, totes aquelles paraules no ser-

vien de gran cosa a en Marvin. Nedar en una ampolla era 

una cosa: la profunditat era d’un centímetre o dos. Nedar 

per una canonada era ben diferent. Va recórrer neguitosa-

ment l’habitació.

La mama estava parlant, molt nerviosa, amb l’oncle Al-

bert. 

—Doncs mira, no hauria d’haver dit res! —va excla-
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mar—. Només és un nen. És millor que els Pompaday tru-

quin a un lampista!

El papa va brandar el cap.

—És massa arriscat. Si un lampista comença a reme-

nar per aquí dins, s’adonarà que la paret s’està podrint. Els 

aconsellarà que canviïn la instal·lació, i això serà el final de 

la casa de l’Albert i l’Edith.

L’oncle Albert va fer un senyal d’assentiment molt clar i 

un altre a en Marvin.

—Marvin, petit meu, tu què hi dius? Hauràs de baixar 

per la canonada de la pica per trobar la lentilla. Creus que 

podràs fer-ho?

En Marvin va dubtar un segon. La mama i el papa  

continuaven discutint. Llavors el papa se’l va mirar preo-

cupat.

—Hi aniria jo mateix, i saps que ho faria, si sabés nedar.

—Ningú neda com en Marvin —va declarar l’Elaine—. 

Però ni tan sols ell pot assegurar que ho farà bé. A la ca-

nonada ara hi deu haver un munt d’aigua. Qui sap fins on 

haurà de baixar? —va fer una pausa dramàtica—. Potser 

mai no podrà tornar a la superfície.

—Xst, Elaine —va fer l’oncle Albert.

En Marvin va agafar el fragment de closca de cacauet 

que utilitzava com a matalàs per a la seva piscina particu-

lar. Va respirar fondo.

—Ho puc intentar, almenys —va dir als seus pares—. 

Aniré amb compte.

—Jo vindré amb tu —va decidir la mama—. Per assegu-

rar-me que no facis cap bestiesa. I, davant del mínim perill, 

retrocedirem.
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Va ser així que van dirigir-se al bany dels Pompaday. 

L’oncle Albert guiava la comitiva. En Marvin el seguia de 

prop en companyia de la seva mare, amb la closca de caca-

uet encaixada sota una de les potes.
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2

Pel desguàs

Els va costar una bona estona arribar al bany. Primer, 

havien de sortir de l’armariet cap a la plena llum del dia 

de la cuina dels Pompaday. Allà, el nadó William tocava 

el timbal fent servir una cullera i la tauleta de la trona, 

i escampava tot de Cheetos per terra. En un dia normal,  

els escarabats haurien esperat entre les ombres per agafar-

ne un i endur-se’l per dinar, però aquell dia tenien coses 

més importants per fer. Van resseguir el sòcol de la sala 

d’estar i van començar el viatge esgotador a través de la ca-

tifa oriental, que tenia l’avantatge de ser de color blau fosc, 

cosa que els permetia no ser vistos.
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De camí al bany, en Marvin va sentir com el senyor i la 

senyora Pompaday s’escridassaven.

—No entenc per què no pots obrir la canonada i recu-

perar-la! —es queixava la senyora Pompaday—. És el que 

en Karl hauria fet!

En Karl era el primer marit de la senyora Pompaday.

—I per què no la desmuntes i la busques tu? Així inun-

daràs el bany. I llavors haurem de substituir moltes més 

coses que la teva lentilla. —El senyor Pompaday treia foc 

pels queixals. Va trepitjar amb força fins al telèfon—. Ara 

truco al lampista!

—Gran idea! —va dir la senyora Pompaday—. Trigarà 

tot un dia a venir. He de sortir d’aquí a vint minuts cap a la 

feina i sense la lentilla ni tan sols trobaré la porta!

En James, fill del primer matrimoni de la senyora Pom-

paday, s’esperava a la porta. Tenia deu anys, era un noi 

prim amb uns peus grossos, uns ulls grisos i seriosos, i tot 

un escampall de pigues per les galtes. L’endemà feia onze 

anys i en Marvin i la seva família havien estat pensant quin 

regal li faria il·lusió per a l’aniversari, ja que era de llarg 

el seu Pompaday preferit. Era tranquil i raonable, i no era 

dels vailets que fan moviments sobtats o alcen la veu.

Mentre l’observava, en Marvin va recordar com en Ja-

mes l’havia descobert una vegada, ara feia unes quantes 

setmanes, mentre arrossegava un M&M de postres per a la 

família. En Marvin estava tan excitat amb la seva bona sort 

que s’havia oblidat d’arranar-se al sòcol. I allà estava, en ple 

espai obert i ben perfilat contra les rajoles de color crema 

de la cuina, quan la vamba blava d’en James va trepitjar al 

seu costat. En Marvin es va espantar molt, va deixar anar 
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l’M&M, i va córrer per salvar la vida. Però en James només 

es va ajupir i el va observar, sense dir ni una paraula.

En Marvin no va dir res als seus pares d’aquella trobada 

tan particular. Només va pensar que aniria més amb comp-

te de cara al futur.

Ara en James es movia tot pensatiu.

—Et podries posar les ulleres, mama —va dir.

—Sí, és clar —va dir la senyora Pompaday—. Posar-me 

les ulleres… Genial. Suposo que el meu aspecte no té im-

portància, quan es tracta de quedar amb clients. Fins i tot 

me’n podria anar a la feina amb el barnús!

A aquelles altures, l’oncle Albert, en Marvin i la seva 

mare havien arribat a la porta del dormitori. El bany que-

dava just darrere. Per desgràcia, els tres humans bloqueja-

ven el pas com si ho fessin expressament. Tres parells de 

peus nerviosos (un parell amb vambes, l’altre amb talons 

alts i l’altre amb sabatilles) dificultaven la tasca de trobar 

una ruta segura.

—No us mogueu del meu costat —va dir la mama a en 

Marvin. Es va afanyar a assolir el marc de la porta. En Mar-

vin i l’oncle Albert la van seguir passant per sota de les es-

taques dels talons de la senyora Pompaday.

Van resseguir la paret del bany fins a la pica sense pro-

blemes. Normalment, les rajoles il·luminades els haurien 

convertit en una presa fàcil per a un diari enrotllat o per 

al taló d’una sabatilla. Però els Pompaday estaven tan cap-

ficats en la seva discussió que no es van adonar dels tres 

escarabats negres i brillants que grimpaven cap a la pica.

—Jo vigilaré —va dir l’oncle Albert—. Vosaltres dos, 

passeu endavant.
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En Marvin i la seva mare van caure rodolant per la pica 

fins al forat del desguàs. Van entrar pels forats de la reixeta 

metàl·lica i es van quedar al caire de la canonada oberta, 

mirant cap a la foscor.

En Marvin va sentir un soroll de regalim al lluny. Quan 

els ulls se li van adaptar a la foscor, va veure força aigua, 

tèrbola i poc engrescadora, a uns quants centímetres per 

sota d’ell. Va pensar en la sinistra predicció de la cosina 

Elaine i es va estremir. Per què la seva mare no s’hi havia 

oposat amb més fermesa?

—Bé… som-hi —es va dirigir a la mama, que de seguida 

se li va aferrar a la pota i el va aguantar amb força.

—No facis res temerari, estimat —li va dir—. Vés a poc 

a poc i torna cap a mi si ho veus massa perillós.

—Molt bé —la va tranquil·litzar en Marvin. Va agafar el 

seu rai de closca de cacauet i va respirar fondo. Llavors, es 

va llançar cap al buit.

Amb prou feines es va recordar de cloure els ulls abans 

que l’aigua freda es tanqués al voltant del seu cap. Pedalant 

frenèticament amb les potes posteriors, va ressorgir com 

va poder a la superfície. L’aigua espessa tenia una mena de 

gust de pasta dentifrícia. La pudor era horrible.

—Marvin? Marvin, tot bé? —La veu de la mama resso-

nava feblement dins la canonada.

—Tot bé! —va respondre.

Va nedar a través de l’aigua escumosa, plena de totes 

les coses fastigoses que baixaven pels desguassos humans: 

trossets de menjar, cabells, resquills de sabó… li van venir 

basques.

—Ja l’has vista? —va cridar la mare.
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—No —va respondre en Marvin. De sobte, es va adonar 

que no tenia ni idea de com era una lentilla.

Llavors, quan estava a punt de retrocedir, va veure una 

cosa que li va cridar l’atenció: un disc fi de plàstic, encallat 

a un costat de la canonada. Semblava el bol de fruita que la 

mama feia servir a casa. En quedar-se sense aire, va sortir 

disparat a la superfície.

—L’he trobada, mama! —va cridar.

—Ah, que bé, amor meu! —La mare va deixar anar un 

sospir d’alleujament—. Ara val més que ens afanyem abans 

que algú engegui l’aixeta i ens escombri a tots dos cap a 

dins.

En Marvin es va adonar que no podia sostenir la lenti-

lla i la closca de cacauet al mateix temps. A contracor, va 

deixar anar el seu rai, va respirar fondo, i es va tornar a 

capbussar.

Al lluny, va sentir com la seva mare cridava:

—Marvin, el rai!

Però va moure les potes amb rapidesa, alliberat de la 

closca de cacauet, i va lliscar a través de l’aigua fosca. Va 

nedar directament cap a la lentilla i la va agafar amb les 

dues potes de davant. Apartant-la de la paret de la cano-

nada, es va projectar a gran velocitat cap a la superfície. 

A través de la lentilla, va veure la seva mare, ondulant i 

difuminada, just damunt seu. Havia avançat pel costat de 

la canonada fins a la superfície de l’aigua per ajudar-lo.

—Oh, Marvin, gràcies a Déu. Ets una meravella, esti-

mat. Quin control de les potes! Tant de bo el públic dels 

meus ballets t’hagués pogut veure —li va agafar la lentilla 

de les mans—. Puag! Quina pudor que fa aquesta aigua! I 
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quin enrenou, per aquest objecte tan petit! És clavat al meu 

bol de fruita.

Carregant la lentilla a l’esquena, la mama es va enfilar 

per la canonada. Es va esquitllar per sota el tap, amb en 

Marvin just darrere seu, i tots dos van arrossegar la lentilla 

cap a un costat de la pica.

L’oncle Albert es va precipitar cap a ells.

—Per sant Jordi, ho heu aconseguit! —va cridar—. Mar-

vin, nano, ets un heroi! Un heroi! Espera que ho expliqui a 

la teva tia Edith!

En Marvin va somriure modestament. Va flexionar les 

potes i les va agitar per eixugar-se-les.
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—Vejam, on la podem deixar? —va preguntar la mama.

Van mirar al voltant.

—Al costat de l’aixeta, potser —va suggerir en Marvin—. 

Així l’aigua no se la tornarà a emportar.

Van situar la lentilla al costat de la maneta de l’aigua 

calenta i es van amagar darrere d’un got verd d’aigua just 

quan en James entrava.

—Després de tot aquest enrenou, val més que la vegin 

—va xiuxiuejar la mama, tota lúgubre. En Marvin no apar-

tava la vista de la lentilla, que recollia la llum del matí amb 

un color blau imprecís.

Sentien com el senyor Pompaday parlava per telèfon 

amb el lampista.

—Com diu? Ah, d’acord, ara ho miro… —i llavors va 

dir, bramant—: James! Que ets al bany? Fes alguna cosa 

de profit. Les canonades són de coure o d’acer galvanitzat?

En James estava al costat de la pica.

—No ho sé —va dir—. Però, mama, he trobat la lentilla. 

Era aquí, al costat de l’aixeta.

I llavors es va produir una commoció: la senyora Pom-

paday va córrer cap al  bany sense acabar-s’ho de creure, el 

senyor Pompaday es va disculpar llargament amb el lam-

pista, i en James va mostrar la lentilla amb el palmell de la 

mà obert.

—Bé, suposo que això és tot —va dir la mama a en Mar-

vin tan aviat com el bany es va buidar de gent—. Val més 

que tornem a casa i fem saber al pare que tot ha anat bé.

I va ser així com la mama, l’oncle Albert i en Marvin van 

anar passant cap a casa, on tothom els va rebre amb una 
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gran alegria. El papa, la tia Edith i l’Elaine van felicitar en 

Marvin amb uns copets amistosos a la closca, però ningú 

no el va voler abraçar. Estava mullat i enganxós, i feia una 

pudor d’aigua bruta que era insuportable.

—Em penso que necessito un bany —va dir en Marvin.

I llavors la mama i el papa es van abalançar cap a ell, 

van omplir el tap d’ampolla d’aigua calenta i hi van afegir 

un gra de detergent turquesa per als plats. En Marvin es va 

capbussar en les bombolles i es va quedar surant a la pis-

cina per pur plaer, fins que va tornar a estar brillant i net.
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