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Capítol 1

El vEí nou

un dia de maig, quan ja feia una estoneta que brillava 
al Japó, a Rússia i a Suècia, el sol va decidir deixar-se 

veure a Oslo, la petita capital d’un país la mar de petit 
anomenat Noruega. Va anar per feina i es va a posar a 
brillar a la fortalesa d’Akershus i en un palau no gaire gran 
i de color groc on viu un rei que no pren gaires decisions.

De seguida es va posar a brillar damunt dels vells ca-
nons que apuntaven al fiord d’Oslo. Després va fer entrar 
alguns raigs per la finestra del despatx del comandant i 
va arribar fins a una porta que duu a la cel·la més temuda 
de tota la ciutat, la cel·la on van a parar els criminals més 
dolents i més perillosos. En diuen el Cau de la Mort. 

Però, tret d’un Rattus norvegicus —la típica rata que 
corre per Noruega i que just aleshores s’estava rentant la 
cara al lavabo—, aquell matí la cel·la era buida. Aleshores 
el sol es va enfilar una mica més al cel i es va posar a bri-
llar damunt dels nens i nenes de la banda d’una escola. Ja 
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tenien molta pràctica a llevar-se molt d’hora i a posar-se 
uns uniformes que picaven com una mala cosa, i ara feia 
estona que assajaven per mirar de marxar tots a l’hora i 
tocar sense perdre el compàs. Faltaven molt pocs dies pel 
17 de maig, el Dia Nacional de Noruega, un dia en què to-
tes les bandes de les escoles de tot el país s’haurien de lle-
var ben d’hora, posar-se uns uniformes que picaven com 
una mala cosa i esforçar-se de valent per mirar de marxar 
tots alhora i tocar sense perdre el compàs.

Al cap d’un moment el sol es va enfilar encara una mica 
més i es va posar a brillar damunt del moll de fusta que 
dóna al fiord, on un vaixell procedent de Xangai, a la Xina, 
acabava d’atracar. Els taulons de fusta del moll no paraven 
de bellugar-se i de cruixir sota els peus dels homes que 
corrien amunt i avall descarregant el vaixell que acabava 
d’arribar, i uns quants raigs de sol ho van aprofitar per es-
munyir-se entremig dels taulons fins a una claveguera que 
anava a parar al mar. 

Però només un d’aquests raigs va aconseguir penetrar 
la foscor de la claveguera i posar-se a brillar. Tot d’una va 
ensopegar amb una cosa blanca, humida i esmolada, una 
cosa la mar de lletja que feia pensar en una dentadura. 
Algú que sabés molt de bèsties hauria pogut pensar que 
aquella cosa blanca eren els vuit ullals de la boa més gros-
sa i més temuda que hi ha al món, l’anaconda. És clar que, 
per creure’s una cosa així, a part de saber molt de bèsties 
s’ha de ser molt gamarús, perquè tothom sap que les ana-
condes viuen a la selva, en rius com ara l’Amazones, que 
és al Brasil, i no pas a les clavegueres d’una ciutat petita 
i pacífica com ara Oslo. Una anaconda en una clavegue-
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ra? Una bèstia de divuit metres de llarg, plena de músculs 
constrictors, amb una gola de la mida d’un flotador i unes 
dentasses que semblen cucurutxos de gelat a l’inrevés? Au 
va! I què més? Això no s’ho creu ni el més gamarús dels 
gamarussos!

I ara el sol tot just començava a brillar damunt d’una avin-
guda la mar de tranquil·la, l’avinguda dels Canons, i els 
seus raigs van anar a parar damunt d’una casa vermella 
on el comandant de la fortalesa d’Akershus esmorzava 
amb la seva dona i la seva filla, la Lise. També brillava a 
l’altra banda de l’avinguda, just damunt d’una casa de co-
lor groc on fins no feia gaire havia viscut la millor amiga 
de la Lise. Però ella se n’havia anat a viure a un poble que 
es deia Sarpsborg, i cada cop que es mirava aquella casa 
groga, ara tan buida, la Lise se sentia molt i molt sola, 
perquè en aquella avinguda no hi havia cap altre nen que 
volgués jugar amb ella. 

Els únics nens que vivien a la vora eren en Truls i en 
Trym Thrane, dos bessons un parell d’anys més grans que 
la Lise. Vivien en una casa immensa amb tres garatges 
al final de tot del pendent, i a l’hivern es passaven el dia 
llançant-li boles de neu, unes boles dures com una pedra 
que anaven a parar sempre al caparró pèl-roig de la Lise. 
Quan els preguntava si volien jugar amb ella, se li aba-
lançaven al damunt i li refregaven unes quantes volves de 
neu per la cara amb aquelles manyoples gelades i aspres 
que duien. Eren bateigs de neu, i cada cop que la bateja-
ven li posaven noms com ara «Lise la llefiscosa», «Lise la 
pet-i-llufa», o «el pollet del comandant». Probablement 
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us estareu preguntant per què la Lise no havia anat de se-
guida a parlar amb els pares d’en Truls i en Trym per dir-
los que eren un parell de pestes, però això és perquè no 
coneixeu el seu pare, el senyor Thrane, un paio gras com 
una mala cosa i amb molt mal geni. Era gairebé més gras 
que el pare de la Lise, i sens dubte el superava en allò del 
mal geni. A més, era com a mínim deu vegades més ric. 
I com que era tan ric, es pensava que ningú no tenia cap 



dret a dir-li res de res, i encara menys a donar-li lliçons de 
com havia d’educar els seus fills.

El senyor Thrane era tan i tan ric perquè una vegada 
havia robat un invent a un pobre inventor, una mena de 
material secret que es feia servir, entre altres coses, per 
construir les portes de les presons; així els presos no po-
dien fugir de cap de les maneres. Era un material molt 
resistent i la seva composició era tot un misteri. Amb els 
diners que havia guanyat amb aquell invent, el senyor 
Thrane s’havia fet fer la casa on vivia, ben gran amb els 
tres garatges. També tenia un Hummer, que és un cotxe 
la mar de gros capaç d’endur-se qualsevol per davant. De 
fet, els havien fabricat per fer-los servir a les guerres, i 
cada cop que el senyor Thrane circulava per l’avinguda 
dels Canons amb aquell tros de cotxe ocupava gairebé 
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tota la calçada. A més, els Hummer contaminen de mala 
manera, però allò al senyor Thrane se li’n fumia, perquè 
sempre li havien agradat els cotxes grossos i robustos que 
s’ho enduien tot per davant. D’altra banda, sabia que si 
alguna vegada badava i xocava amb algú, a ell no li pas-
saria res, mentre que els altres tenien totes les de perdre. 

Per sort, en Truls i en Trym trigarien una bona tem-
porada a poder tornar a batejar la Lise, perquè ja feia dies 
que el sol havia fos tota la neu de l’avinguda dels Canons i 
ara brillava als jardins de la vora, tots la mar de verds i ben 
cuidats. Bé… Tots, tots, no, perquè n’hi havia un que sem-
blava una selva, una mica abandonat i esgavellat. Però fins 
i tot aquell jardí tenia el seu encant, gràcies a una perera i 
a aquella casa remenuda i atrotinada que, probablement, 
temps enrere havia estat de color blau. Ara, però, era de co- 
lor de gos com fuig i li faltaven unes quantes teules de la 
teulada. En aquella casa hi vivia un home que no es dei-
xava veure gaire pel veïnat. La Lise només l’havia vist un 
parell de vegades. Tenia un aire una mica abandonat i es-
gavellat, igual que el jardí de casa seva, però sempre la sa-
ludava amb un somriure. 

Tot d’una, el rugit d’un motor va esmicolar el silenci 
del matí.

—Què és aquest enrenou? —va rondinar aleshores el 
comandant—. Segur que és aquell coi de cotxe del senyor 
Thrane!

En sentir-lo, la seva dona va estirar el coll i va mirar 
per la finestra de la cuina.

—Doncs no —va dir—. Sembla més aviat un camió de 
mudances. 
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La Lise es portava sempre molt bé, però aquell matí, 
tot i que encara no s’havia acabat el que tenia al plat, es va 
aixecar de taula sense demanar permís i se’n va anar cor-
rents cap a la porta de casa. La mare tenia raó. Un camió 
que duia escrit MUDANCES ARRIBAR I MOLDRE en 
un costat havia aparcat just davant de la casa groga i buida 
de l’altra banda de l’avinguda i uns quants treballadors ha-
vien començat a descarregar-ne caixes de cartró. La Lise 

Pistola d’aire comPrimit

diPòsit d’aire 
comPrimit
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va baixar les escaletes de l’entrada i es va acostar a un ar-
bre que hi havia just darrere de la tanca del jardí, un que 
el pare sempre deia que era un pomer tot i que ningú mai 
no l’havia vist fer ni una sola poma. Així podria veure bé 
què passava. Aquells homes, que anaven vestits amb gra-
notes, no paraven de traginar mobles, llums i uns quants 
quadres enormes i força lletjos. Tot d’una, la Lise va veure 
que un dels homes li feia notar a un altre una trompeta 
grossíssima que hi havia damunt d’una de les caixes de 
cartró. Aleshores tots dos van riure per sota el nas. Però, 
entre tots aquells mobles, la Lise no va veure res del que 
esperava veure; no hi havia ni una sola nina, ni bicicletes 
infantils, ni esquís curtets. I allò només podia voler dir 
que els nous veïns no tenien fills o que, si en tenien algun, 
no era pas cap nena de la seva edat. 

La Lise va deixar anar un sospir i aleshores va sentir 
una veueta:

—Ei, hola!
Es va afanyar a mirar al seu voltant, molt sorpresa, 

però no va veure ningú.
—Hola! Sóc aquí!
Va alçar la vista cap a l’arbre que se suposava que era 

un pomer. Al cap d’un moment, aquella veueta va tornar 
a parlar.

—No. Dalt de l’arbre no. Sóc aquí, a baix.
Aleshores la Lise es va posar de puntetes i va mirar per 

damunt de la tanca. A l’altre costat hi havia un nen que no 
aixecava un pam de terra. Era pèl-roig —és clar que, per 
ser més exactes, potser hauríem de dir que tenia els cabells 
vermells com un tomàquet—. A més, dir que era menut 
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era quedar-se curt, perquè la veritat és que era un nen es-
quifit. Tenia una carona esquifida, uns ulls blaus esquifits 
i, entremig de tots dos ulls, un nas arromangat, també es-
quifit. De fet, l’única cosa que tenia una grandària normal 
en aquella cara eren les pigues.

—Em dic Bolet —li va dir—. Què et sembla, eh?
—Que què em sembla el què? —li va preguntar la Lise.
—Doncs això. Que què et sembla que em digui Bolet. 

No és un nom com els altres. Ni tan sols és un nom de 
persona. 

—Doncs no ho sé, la veritat —li va contestar la Lise, 
després de rumiar una estona. 

—Perfecte —va dir el nen, amb un somriure—. Saps? 
«Bolet» rima amb «ximplet». Però no cal que en parlem 
més, del meu nom, d’acord?
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La Lise va fer que sí amb el cap.        
—I tu com et dius? —li va preguntar aleshores el nen 

esquifit, entaforant-se el dit índex a l’orella esquerra. 
—Lise —li va contestar ella.
Mentre es mirava la Lise, en Bolet s’anava burxant 

l’orella. Al cap d’un moment, 
però, ho va deixar córrer. Ales-
hores es va mirar de cua d’ull el 
dit que s’acabava de treure de 
l’orella i se’l va eixugar amb un 
dels camals dels pantalons. Se’l 
veia satisfet.

—Estàs de sort —li va dir—. No se m’acut res que rimi 
amb Lise.

—Ara hi viuràs tu, a casa de l’Anna?
—No sé qui és, aquesta Anna, però el cas és que a par-

tir d’ara viurem en aquell casot groc d’allà —va dir, asse-
nyalant la casa on abans havia viscut l’Anna.

—L’Anna és la meva millor amiga. Se n’ha anat a viure 
a Sarpsborg.

—Ui! Doncs sí que se n’ha anat lluny! —li va dir en 
Bolet—. Sobretot si és la teva millor amiga.

—Vols dir? A l’Anna no li semblava que fos pas tan 
lluny. Em va dir que si volíem anar a veure-la només ha-
víem d’agafar l’autopista en direcció sud.

Aleshores en Bolet va fer cara de pomes agres i va sac-
sejar el cap.

—Sarpsborg és al sud, és veritat. Però la qüestió és si 
l’autopista arriba fins a allà, perquè, de fet, Sarpsborg és ni 
més ni menys que a l’hemisferi sud. 
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—Com dius? —li va preguntar la Lise, una mica esvera-
da—. Què és això de l’hemis… hemis-com-es-digui?

—L’hemisferi sud —va tornar a dir en Bolet. Vol dir 
que Sarpsborg és a l’altra punta del món. 

—Ostres! —va dir la Lise, perplexa. Després va rumiar 
un moment i va tornar a parlar:

—El pare diu que al sud hi fa calor tot l’any. Així doncs, 
ara l’Anna es podrà banyar tant a l’estiu com a l’hivern. 

—I ara! —va dir aleshores en Bolet—. Pensa que Sarps-
borg és pràcticament al pol sud! Hi fa un fred que pela, i 
les teulades de les cases són plenes de pingüins!

—Vols dir que hi neva tot l’any? —li va preguntar la 
Lise, esparverada.

En Bolet va fer que sí amb el cap. Només d’imagi-
nar-s’ho, a la Lise li van venir esgarrifances. Just aleshores 
en Bolet va prémer els llavis ben fort i va treure aire per 
la boca. El resultat va ser un soroll molt semblant al d’un 
pet. En sentir-lo, la Lise es va recordar de totes les vegades 
que els bessons li havien dit «pet-i-llufa» i va arrufar les 
celles.

—Que em prens el pèl o què? —li va preguntar a en 
Bolet, empipada.

—No, no. Només practicava una mica —li va contestar 
ell, fent anar el cap—. Toco la trompeta, saps? I si vols to-
car bé la trompeta, t’has de passar el dia practicant, amb 
trompeta o sense. 

Aleshores la Lise va inclinar el cap i se’l va mirar de fit 
a fit. No estava del tot segura que allò que li acabava de dir 
en Bolet fos veritat. Tot d’una es va sentir el retruny d’una 
veu molt forta:
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—Au va, Lise! Puja a rentar-te les dents, que has d’anar 
a l’escola! 

Era el pare, que acabava de sortir per la porta de casa 
amb el seu uniforme de comandant de color blau marí i 
aquella panxota immensa que tenia.

—Avui tornaré tard, perquè el vaixell de Xangai amb la 
pólvora per als canons ha atracat aquest matí. Fes bondat 
i estudia molt, eh?

—Sí, pare —li va contestar la Lise, que de fet sempre 
feia bondat i sempre estudiava molt. La Lise sabia que 
aquell era un dia especial. Sempre que arribava un car-
regament com aquell ho era. La pólvora havia travessat 
mig món i s’havia de manipular amb molt de compte i 
amb molt de respecte, perquè aquella era precisament la 
pólvora que es faria servir per a la Magnífica Salva Reial 
—una celebració famosa gairebé arreu del món que tenia 
lloc cada 17 de maig, a la Fortalesa d’Akershus, amb mo-
tiu del Dia Nacional de Noruega.

—Ei, pare! Saps que Sarpsborg és a l’hemis… mm… 
hemisferi sud?

En sentir-la, el comandant es va aturar en sec i va ar-
rufar les celles.

—Alça aquí! D’on ho has tret, això?
—M’ho ha dit en Bolet.
—Qui?
—En Bolet, un nen que…
Però la Lise va haver de callar de cop, perquè tot d’una 

es va adonar que ara, a l’altre costat de la tanca, només 
hi havia l’asfalt de l’avinguda i para de comptar. En Bolet 
havia tocat el dos.


