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orms? Segur? A veure, pessiga’t... No, no faig broma: necessito que dormis. I que somiïs. Perquè si no, aquesta història no existirà. Jo no existiré. I tot haurà estat endebades. Així,
doncs, pessiga’t. Si et fa mal, encara no em pots ajudar. Ho faràs
quan dormis, quan somiïs, quan entenguis bé el que t’he de
dir: que totes aquestes paraules són aquí per salvar-nos. Són un
missatge en una ampolla. Un missatge de socors.
No puc explicar-te gran cosa, ara mateix tinc una pressa
tremenda. En Mésmer em clavarà alguna cosa, desesperat, en
Cesare no para de ballar i Terra Onírica acaba de saltar en l’aire.
Però si aquest missatge t’arriba, si el somies, és que tinc raó i ja
ningú no coneix els Guardians. I, en aquest cas, necessito que
m’escoltis, que somiïs la història fins a memoritzar-la, i que em
busquis. Sisplau. Ho necessito. Sóc la Serena, sóc una Guardiana de Somnis, i si poses a internet ambdues coses trobaràs
pistes per arribar fins a mi. Però compte: és possible que jo
mateixa ho negui tot quan em trobis, potser et diré que tot això
és mentida, potser no et creuré. Gairebé ningú no et creurà, de
fet. Si això passa, si arribes fins a mi i em ric de tu, aleshores
digue’m només una cosa. Digues: «Bunduqy».
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Segur que aquesta paraula no l’oblidaré. Maleït... Ell em va
convertir en somnàmbula, juntament amb en Letàrgic, ell ens
ha portat fins aquí. Digues el seu nom, digues «Bunduqy». Segur que llavors et faré cas.
Me n’he d’anar, l’avi ja abaixa la mà. Busca’m, sisplau. Somia tot allò que ve, recorda-ho i busca’m. Potser salvaràs un
món, un món sencer que es troba en perill.
I potser em salvaràs a mi.
Espero que no sigui tard.
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olt bé, començaré per Venècia. Hi has estat, a Venècia? Ah, la ciutat dels canals, de les góndoles i dels palaus, el
bressol de Vivaldi i de Marco Polo, la capital a la llacuna, tan
antiga, tan bonica, tan suggeridora, tan... avorrida!
Doncs sí, avorrida! Per què t’he d’enganyar? I mira que jo
hi arribava il·lusionada, amb la promesa d’unes vacances inesperades amb el meu avi, en Mésmer, que és tot un personatge: només et diré que normalment es vesteix amb esmòquing i
barret fort, i que porta un bastó de color fúcsia... Però aquesta
vegada l’única cosa cridanera van ser les històries que em va
explicar des que vam agafar un vaporetto a l’estació de tren i
vam arribar per primer cop al nostre hotel, el Colombina, ben
abrigats per suportar el fred de febrer: que si al palau Tal un
comte es va quedar adormit al costat d’un plat de pasta i en
despertar-se va veure que els espaguetis dibuixaven a la taula la
data de la seva mort; que si a l’òpera Tal, després d’un incendi, una soprano famosa va cantar amb tanta passió que molts
espectadors la van somiar aquella nit embolcallada en flames;
que si a l’església Tal un rector molt ancià s’havia somiat ell
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mateix somiant-se ell mateix i en acabat havia descobert que en
realitat era un jove gondoler que somiava ser un rector... En fi,
coses així, d’aquelles que mai no surten ni sortiran a cap fullet.
Crec que la meitat d’aquestes històries se les inventa, però les
explica tan convençut, amb tants detalls, que tant li fa. Com
diuen precisament a Itàlia, se non è vero, è ben trovato...
El problema, en tot cas, va arribar quan al meu avi se li van
acabar els palaus, o les històries, quan ens vam cansar de veure
esglésies i vam emprendre la tornada al Colombina. Després
de tres dies fent el mateix, passar fred i esquivar els turistes,
se’m va acudir canviar d’aires. Recordava que la meva mare,
en repassar la maleta —ja, uf, ella és així, i que no se t’acudeixi
ficar-hi el pijama sense plegar—, m’havia obligat a afegir-hi els
seus complements més preuats per a un viatge: un pot extra de
rubis i una guia il·lustrada de la meva destinació.
—Per si et desorientes —havia dit.
—I la guia de Venècia? —me n’havia burlat jo.
—Em referia a la guia! —m’havia renyat la mama, que a
vegades perd el sentit de l’humor en llevar-se—. Les teves pastilles no són cap broma, Serena! Són el teu tractament!
El meu tractament, ha! Si la meva mare ho sabés... Quan
l’avi ens va portar per primer cop a Terra Onírica, em vaig assabentar que el meu trastorn d’hiperactivitat només és el Signe,
el senyal que una part de mi pertany al món dels somnis. Que
jo m’alteri a classe, que a vegades em costi concentrar-me o
que sigui incapaç d’estar quieta deu minuts no són símptomes,
com creu la mama; són indicis que fa massa temps que sóc en
aquest món que anomenem real, indicis que enyoro visitar el
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i

`
El ball del somnambul

Castell de Rosella, que necessito trepitjar el Saló Slumberland i
veure el seu Cor. Tan bon punt ho faig, zas!, ni pastilles ni res:
em relaxo com si fos a casa. És clar que, de fet, és més o menys
el que passa.
Però no ens desviem, que aquesta és també la meva especialitat. Us parlava de la guia de Venècia que la meva mare va
posar a la maleta. Farta de palaus, la vaig treure de la motxilla
i la vaig obrir en cerca d’alguna idea que em permetés salvar
les vacances. Al començament només vaig veure fotos d’això
mateix, de palaus i de canals, però de cop i volta, en unes pàgines centrals de color morat, ho vaig descobrir: una màscara
enorme, un ball de disfresses, una data de febrer...
—Avi, avi!
—Ep! Què? —es va espantar ell, que caminava per un pont,
pensant en les seves coses—. Per què em dius «avi»? T’he dit
mil vegades...
—Mésmer, sí, que et digui Mésmer —vaig concedir—. Però
mira què he trobat...
—A veure.
Per un instant, el meu avi, és a dir, en Mésmer, va estudiar
les fotografies amb interès; semblava desitjós de complaure’m
o de trobar alguna cosa que ens tragués de la rutina. Però, un
segon després, va fer uns ulls com unes taronges.
—És el Carnaval, el famós Carnaval de Venècia! —vaig
saltar jo, entusiasmada—. Comença aquest cap de setmana!
Creus que...?
—Ni parlar-ne! —va cridar en Mésmer, enfadat com poques vegades l’havia vist a la meva vida—. Què és aquesta xim13
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pleria d’anar disfressats per aquests mons de Déu com uns mamarratxos?
—Però Mésmer... —vaig dubtar, recordant el seu esmòquing platejat i les pintes de tothom a Terra Onírica—. Per
què...?
—Això és una bajanada, no hem vingut a Venècia per a
això!
—Ah, no? —em vaig indignar—. I per què hi hem vingut,
si es pot saber?
L’avi va quedar mut, amb la guia a les seves mans i les celles
arrufades. Era cert: des que m’havia convidat a visitar Venècia
amb ell, en Mésmer s’havia inventat mil excuses per no explicar-me per què érem en aquella ciutat i no en una altra, i per
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què tot d’una, a diferència de la resta de la meva vida, havia decidit portar-me en un dels seus misteriosos viatges. Ell mateix
s’havia encarregat de la difícil missió de convèncer la mama i
de demanar permís per faltar a classe, la qual cosa demostrava
que es tractava d’una cosa excepcional. I tot plegat, per què?
Per després no dir ni piu? El més estrany era que tanta reserva
arribava al cap de mesos de col·laboració, mesos en què l’avi
havia ajudat a muntar la nostra agència de Guardians de Somnis: ens havia cedit el seu soterrani com a centre d’operacions,
ens havia aconsellat començar per gent de la nostra edat per
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no cridar l’atenció, havia repassat les entrades de la Virgínia al
blog, havia comentat amb en Simó la millor manera de moure
els nostres comptes a Facebook i Twitter, havia animat l’Oriol a
gravar un vídeo cantant a YouTube... En fi, no és tampoc que el
veiéssim gaire, perquè sempre tenia un peu a l’avió, però s’havia implicat seriosament amb nosaltres.
I justament ara, quan la gent començava a contestar, quan
la feina de tants mesos donava els seus fruits i ens arribaven
somnis i malsons amb els quals monitorar possibles riscs per
a Terra Onírica... Justament ara, l’avi em portava de viatge a
Venècia, gairebé en secret, i després es passava tres dies parlant
de comtes, de palaus i de cantants d’òpera.
I tot això, repeteixo, per què?
No vaig tenir temps de tornar-l’hi a preguntar. En un rampell estrany, amb una ràbia i una angoixa que no li havia vist
mai pintades sobre el rostre, en Mésmer va obrir la finestra de
l’hotel, va llançar la guia tan lluny com va poder i va xiuxiuejar,
en un to que em va glaçar la sang:
—Res de guies estúpides, Serena. No hem vingut a fer turisme.
Dit això, se’n va anar. Se’n va anar cap a l’hotel i em va
deixar al costat de la barana. Jo, atònita, vaig mirar cap al canal
on s’enfonsava la guia de viatge. Estava tan nerviosa que per un
moment vaig creure veure una ombra enorme sota l’aigua, una
ombra que es dirigia cap al punt en el qual s’havia enfonsat la
guia. Com si volgués recuperar-la.
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n guàrdia!
«En guàrdia!».
«En guàrdia!».
Les contrasenyes de l’Oriol, la Virgínia i en Simó van desblocar de seguida l’aplicació oculta de l’iSomne. Feia gairebé
una hora que en Mésmer havia marxat de l’hotel i jo em trobava tan sorpresa que havia sentit l’impuls incontrolable de connectar-me al xat dels Guardians. El manetes d’en Simó havia
convertit els nostres smartphones, regal de l’avi, en quatre mòbils únics, personalitzats amb carcasses retro, símbols onírics i,
per descomptat, dues zetes blaves a tall de logotip. A la pantalla,
després de desblocar la imatge d’inici —en el meu cas, una foto
d’en Marmota—, l’iSomne no es diferenciava gaire de qualsevol altre telèfon, si sabies on podies trobar un accés privat en
forma de fulla de cinc puntes. Després de superar-lo, activar les
alertes i rebre les respostes dels nois, vaig seure per aprofitar el
wi-fi al costat del hall de l’hotel i vaig pensar en el motiu de la
meva trucada. Arribat el moment, la veritat, no sabia què dirlos. La meva cosina, per sort, va rompre el glaç, i darrere seu ho
van fer ràpidament els altres.
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Virgínia: Com va, Sere? Ei, kina passada akest hotel, no? I
love els quadres!
Oriol: Ves, no és La Fenice, i la veritat és que el paper pintat
fa angúnia...
Simó: XD no et giris, Serena ;-P que no som aquí... O-o
Uf. Ho reconec, sí, es van quedar amb mi. Perquè tot el que
deien era exactament així: les pintures de les parets, que segons
el meu avi imitaven un cert Canaletto; el paper pintat, ple de
sanefes impossibles que volien ser elegants i només marejaven;
i jo, és veritat, que m’acabava de girar a confirmar-ho tot. Com
dimonis...?
Simó: fes clic a dalt al passaport, Serena. 2 cops (ÒvÓ)
Vaig mirar el requadre del xat. Damunt seu, a la capçalera,
en Simó havia tornat a posar la fulla d’adamsònia, el nostre
primer passaport a Terra Onírica. Hi vaig fer clic dues vegades
amb el dit, i a l’acte es va obrir a la part dreta de la pantalla una
columna amb quatre mapes, a cadascun dels quals parpellejaven un nom i una doble zeta. Un per a la Virgínia, un altre per
a en Simó, un altre per a l’Oriol i l’últim per a mi. I el meu,
és clar, era un mapa de Venècia. Encara més, la doble zeta em
situava a l’hotel on era i, al seu costat, oferia la possibilitat d’un
enllaç. El vaig obrir en una altra pestanya i el vaig veure allà:
el Colombina complet, amb tota la informació, les tarifes, els
extres, les fotos, els quadres... Vaig tancar la pestanya.
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Oriol: No et devies pas pensar que els Guardians et perdríem la pista, eh, Piguetes?
Serena: Però...
Virgínia: No et ratllis, Sere, és la nova sorpre del Simó. Però
no pateixis, ke pots blokejar el sistema. Kal respectar la intimitat, imagina’t ke koneixes un venecià ben plantat i...
Serena: Deixa’t de rucades, Virgi. Com ho fas, Simó?
Simó: molt senzill @_@ he connectat al xat els geolocalitzadors, hi he afegit alguns recursos tipus whatsapp i google maps,
i després...
Em vaig saltar el paràgraf d’en Simó: si es posava a deixar
anar tecnicismes, al nostre geni particular no hi havia qui el
seguís. Mentre ell anava a la seva, però, vaig sospesar l’iSomne, amb aquella funda de color adamsònia que hi havíem posat per sorprendre en Mésmer. Després del que havíem viscut
a Terra Onírica —persecucions, segrestos, malsons—, saber
que aquell aparellet podia ajudar els altres a trobar-me era
tranquil·litzador. Però també, posats a pensar-hi, un xic invasiu, fins i tot inquietant. En Simó ens havia demanat els
telèfons per «fer-los uns ajustaments» i el resultat havia estat al·lucinant. Per fora. Tenir de passada un xat propi era un
extra de luxe, però la resta... Mapes? Fotos? Seguiment? Què
més podrien fer els iSomnes? I si en Simó s’havia, diguem-ne,
extralimitat?
Serena: Ok. Cap sorpresa més, Simó? Ja q hi som...
Simó: bé, aquesta dessuadora que portes sembla una mica
19
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ronyoseta. la virgínia amb la diadema i l’oriol amb el polo van
molt més elegants ;-)
Simó: uf, quina cara de flipats... ;-P
Simó: ^_^
Simó: =_=
Simó: >_<
Simó: holaaaa???
Entesos. Ho tallo aquí, tampoc no cal abusar, i encara menys
amb aquella mania d’en Simó d’omplir-ho tot d’emoticones
inventades. A més, com us podeu imaginar, els trenta missatges
següents no van ser més que insults i recriminacions, aquesta
vegada en blog: l’Oriol dient de tot a en Simó, la Virgínia acusant de tot en Simó, jo cridant de tot a en Simó... I ell, pobre,
l’inventor d’aquella fabulosa missatgeria secreta, aguantant el
xàfec pel mateix canal que havia creat. Sabent el que va succeir
després, val a dir que aquest i altres invents seus ens van salvar.
Però en aquell moment estàvem indignats: ens espiava el nostre amic? Sense permís? I, a més, com?
Simó: molt bé, ja heu acabat? puc explicar-me o voleu continuar? ~_~
Davant dels nostres silencis, per fi, en Simó es va confessar. Però ja no ho va fer escrivint, o no tota l’estona. De fet,
en aquell moment només va escriure un missatge més. Sense
emoticones.
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Simó: sisplau, feu clic sobre el meu nom al mapa.
Hi vaig acostar el dit i vaig obeir. A l’acte, es va obrir un
globus i la cara d’anime d’en Simó va ocupar tota la pantalla.
Somreia d’una manera tan graciosa, com si l’haguessin enxampat a mitja trapelleria, que em va passar la meitat de l’enuig.
Però que consti: només la meitat.
—Hola, nois —va saludar llavors en Simó, de viva veu, des
de casa seva—. Si voleu, podeu fer clic també sobre els altres
noms, a la part de baix.
Quan ho vaig fer, la pantalla es va dividir en quatre apartats,
a cadascun dels quals apareixia un de nosaltres. L’Oriol, amb les
celles arrufades, ens mirava des del que semblava un lavabo. La
Virgínia, realment guapa amb la diadema, era al metro, envoltada de gent, per la qual cosa tractava de dissimular el seu enuig. I
jo, a l’hotel, el que tenia bàsicament era una enorme cara d’estaquirot. D’estaquirot amb pigues, cabells de boja i una dessuadora ronyoseta, per ser exactes. Vaig passar el dit pel requadre amb
el meu rostre, vaig desaparèixer i la pantalla es va dividir en tres.
Bé. No necessitava veure’m a mi mateixa per parlar.
—Conforme, hi som tots —va assentir en Simó—. Abans
que continueu fent-me retrets, deixeu-me dir que aquest sistema de videotrucada és privat i voluntari. Ho capteu? Vo-lunta-ri. A diferència del localitzador, que continuarà activat si
apagueu l’iSomne, aquesta càmera només s’engega si sou al xat
i un de nosaltres fa clic al vostre nom. D’altra banda, la càmera només serveix si teniu l’iSomne al davant, perquè si us el
guardeu a la butxaca, així... —En Simó ho va fer, i el seu terç de
21
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pantalla es va tornar negre—. Si feu això, no hi haurà res per
veure, ni gairebé per sentir.
Les seves últimes paraules es van sentir, en efecte, amortides.
—Entesos, però aleshores... el micròfon també estarà sempre obert?
En Simó, que ja havia posat de nou l’iSomne davant del seu
rostre, em va contestar:
—Sempre que el xat estigui actiu. De totes maneres, si voleu fer servir el xat...
Aquí, una vegada més, en Simó es va estendre en mil puntualitzacions, la majoria de les quals he oblidat. Al cap de poc,
això sí, tots vam comentar entusiasmats les possibilitats de les
videotrucades. Encara que fóssim a mil quilòmetres, els Guardians ens podríem consultar, veure’ns les cares, ensenyar-nos
coses... A més, segons en Simó, tot plegat sortiria gratis, perquè
havia afegit els iSomnes a un dels seus programes de pràctiques
tecnològiques, per al qual n’hi hauria prou de lliurar alguns
fragments irrellevants de les nostres converses. D’això, a més,
ja se n’encarregava ell, no havíem de patir.
Però llavors se’m va acudir una pregunta més difícil:
—Simó —vaig dir, aixecant les celles—, creus que aquest
sistema servirà, ja saps... servirà a Terra Onírica? Podrem utilitzar allà l’iSomne?
El somriure d’en Simó hauria pogut il·lustrar el cartell
d’una pel·lícula.
—Ah, Guardians, ara heu de sortir del xat sense tancar-lo,
perquè es mantingui la veu, i passar totes les pantalles fins a
arribar al final.
22
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Mentre seguíem les seves instruccions, en Simó va continuar parlant:
—Tot això ha d’acabar d’aprovar-ho en Mésmer, perquè
fins ara només ho sabíem dues persones, però en fi... Ja que ho
pregunteu, deixeu que us ensenyi l’aplicació més important del
vostre telèfon nou, l’única que ningú més no té ni tindrà mai.
A l’última pantalla de l’iSomne, un requadret solitari em
va deixar literalment glaçada. En aquest cas no es tractava de
cap fulla, tot i que també era blau. Mostrava un mirall rectangular amb un ull al mig, un ull negre, intens i profund que jo
coneixia bé i que em va produir una atracció magnètica, com
si en comptes d’una aplicació fos una cosa viva. I és que, de fet,
en cert sentit, era una cosa viva. Algú viu.
—L’ull d’en Belenius! —vaig dir, allargant la mà.
—Que ningú no el toqui encara, sisplau —va demanar en
Simó, endevinant el meu gest—. Encara és en fase de proves.
—Però Simó, què és això? —va preguntar la Virgínia—. Per
què serveix aquesta aplicació?
Després d’una pausa efectista d’uns quants segons, en Simó
va respondre:
—Això, Guardians, és... la nostra controladora nova!
Vaig fer un bot. S’havia tornat boig en Simó? La controladora de somnis, la màquina gegant del soterrani de l’avi, amb
els cascos, els engranatges i els matalassets, la mateixa que ens
havia permès viatjar a Terra Onírica uns quants mesos abans...
era ara una aplicació al nostre telèfon? I amb l’ull del nostre vell
conseller com a reclam? Vaig tractar d’imaginar-me la cara de
l’avi en conèixer la proposta, però l’Oriol se’m va avançar.
23
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—En Mésmer no et deixarà...
—Bah, cal fer alguns ajustaments, però...
Molt bé, d’acord, parem un moment. Voleu sentir ara una
cosa realment inesperada? Una cosa veritablement insòlita,
una cosa que ni l’Oriol en preguntar, ni en Simó en respondre,
ni jo mateixa mentre mirava al·lucinada l’ull d’en Belenius no
havíem previst?
D’acord, aquí ho teniu: em vaig quedar sense saber ni un
sol detall més de l’aplicació.
Vaig restar amb l’iSomne a la mà, en negre, mirant la meva
cara reflectida al vidre.
Exacte, sí, és el que passa en aquests casos: em vaig quedar,
uf... Em vaig quedar sense bateria.

