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I

Una casa. 
La història de la sirena. 

El corb.

Hi havia una vegada dos germans, un ós, un arbre meravellós i 
un nen fet de iogurt. 
D’això no fa gaire temps, ni va passar lluny d’aquí. 

Els germans eren una nena i un nen. Es deien Amaia i Gustau, però 
un dia van decidir que el seu nom no els agradava d’aquesta manera: 
«A-ma-ia», «Gus-tau». De manera que se’l van canviar ells mateixos i 
van acabar anomenant-se Maia i Tau. I encara se’n deuen dir, en algun 
lloc d’aquest món.

Vivien en una petita ciutat prop del massís de Sant Llorenç i la serra 
de l’Obac, en una casa encara més petita i vella que la ciutat.

La caseta, ben conservada, només tenia una porta, quatre finestres i 
una claraboia al sostre. A la part del darrere, després d’un petit pati, hi 
havia un carreró per on passava tan poca gent que no estava ni asfaltat. 

Al pati hi havia un pou tapat amb una portella de ferro rovellat, un 
banc de pedra i plantes oloroses: marialluïsa, romaní, alfàbrega, farigo-
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la, orenga, menta, dos rosers, geranis, un gessamí que grimpava pel mur 
i un petit llimoner que feia una llimona cada any. Quan la llimona es 
tornava groga, i finalment daurada com l’or vell, queia tota sola, silen-
ciosament, a terra. Els dos germans la collien, se’n feien una llimonada i 
guardaven en una capseta de llauna els tres pinyols que, invariablement, 
tenia la llimona. El motiu és senzill d’explicar: tots els nens guarden 
coses aparentment insignificants en estoigs, calaixos, saquets, bossetes, 
capses de fusta o capsetes de llauna. I no cal donar més explicacions 
sobre aquest tema.

Els dos nens vivien amb els pares i amb un avi. Aquest avi, de fet, 
vivia a les golfes de la casa, que s’havia arreglat amb un llit (on feia les 
migdiades) i un lavabo, entre una infinitud de llibres tan vells que ningú 
no tenia permís per tocar-los. A vegades no baixava a menjar, de tan 
concentrat com estava en les seves coses. Llavors els nens li pujaven una 
safata amb un berenar que semblava fet per a tres persones: brioixos 
casolans que encara eren calents, llesques de pa amb oli i sal, magda-
lenes de pinyons, coca de sucre, mitja rajola de xocolata, un te, galetes  
de mantega, un gran bol de llet i una tasseta amb confitura de gerds o de 
taronja, macedònia de fruita i tres iogurts.

Ell s’ho menjava tot, excepte dos dels iogurts i part de la xocolata. 
—Teniu, mengeu.
—Avi...
—Voleu que la vostra mare em renyi, si no m’ho acabo tot?
Però s’ha de dir que als dos germans els agradaven tant el iogurt i 

la xocolata que sempre complaïen aquell avi sec i alt i amb el cabell es-
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borrifat com un núvol. Era un cabell blanc on a vegades, com si fossin 
estranyes fruites, l’home hi oblidava un llapis, unes ulleres, un pinyó o 
una fulla seca de roure que hi havia anat a parar qui sabia com. 

Sovint els pares havien de viatjar i estar-se fora de casa durant una o 
dues setmanes. Tenien una feina que els nens no entenien i per a la qual 
necessitaven un petit maletí negre i viatjar en avió. 

Aquells eren dies extraordinaris. L’avi Drus (l’havien anomenat així 
de feia tant de temps que fins i tot la seva filla, la mare dels nens, el 
cridava d’aquesta manera) els deixava jugar per tota la casa, sortir sense 
permís al carreró del darrere i remenar per les golfes mentre ell llegia 
i omplia els seus quaderns de notes. Amb dues condicions: que no 
obrissin per res del món la portella del pou i que no toquessin cap dels 
llibres que ell tenia en munts, rengleres, prestatges, envidrats, caixons, 
baguls i fins una vella galleda d’alumini. La resta estava a la seva dispo-
sició.

En aquelles golfes hi havia dos sabres xinesos, arcabussos i pistolots, 
un floret de mosqueter, llargavistes, cordes antigues, dues enormes des-
trals rovellades, un garfi de plata, fletxes índies en un carcaix, uns discos 
negres amb músiques passades de moda, una lira feta amb la closca d’una 
tortuga gegant, un violí Guarnerius que tenia quatre-cents anys d’an- 
tiguitat, un timbal fet amb el crani fòssil d’un animal prehistòric, es-
tranys mecanismes que funcionaven amb corda, palanquetes i engra-
natges... I una petita mà de marbre blanc, tan ben feta que semblava 
que els ditets havien d’agafar el polze de qui la tocava. Els nens solien 
acariciar-la. Tenien la sensació que a la mà li agradava.
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L’avi també els ensenyava, a vegades, una vella xarxa de pescadors 
que havia servit per pescar una sirena. «No una sirena de conte», afegia, 
«una sirena de veritat».

Com tothom sap, les sirenes han d’anar sempre nues. Sota l’aigua la 
roba només engavanya i no serveix per a res. Només duen, a vegades, 
enganxats als cabells, bocins de corall, diademes de lava submarina, o 
aletes de peix envernissades amb llàgrima de balena. 

La sirena de la nostra història, però, s’havia trobat sota l’oceà un 
petit veler enfonsat. Tenia al buc un gran forat produït probable- 
ment per un torpede o un escull. Presa per la curiositat infinita dels 
éssers del mar, la jove sirena va recórrer sencera la petita nau. 

Quan va arribar al camarot principal es va esgarrifar. Hi havia, en-
cara abraçats, dos cossos: un noi i una noia joves, pàl·lids, amb els ulls 
dolçament entretancats. Dos peixos pallasso havien fet niu als cabells 
del noi, que semblava somriure.

Devien haver estat dormint en el moment del naufragi. Devien ha-
ver reposat tan profundament l’un als braços de l’altre que no s’havien 
despertat en el moment de l’impacte. Com es devien estimar! Sobre seu, 
com si no se’n volgués apartar, flotava un llarg mocador de seda que es 
desplegava i replegava tranquil·lament amb els batecs de l’aigua, com un 
cor. Era d’un color rosa tan suau que la sirena es va pensar que aquell 
teixit delicat era el fruit natural de l’amor de dos humans. Com si dels 
seus cors en pogués néixer una flor, una flama rosada!

Tremolant, la sirena va agafar el mocador amb dos dits. Se’l va pas-
sar per la galta, pel front, pel coll, i va fer-se’n un collar de dos nusos. 
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Mentre nedava, el mocador flotava al seu darrere com la cua d’un co-
meta i li recordava que al món, sota el mar o al país fabulós de fora de 
l’aigua, existia l’amor. 

Però, ai, la sirena s’havia oblidat que, sota l’aigua, una peça com 
aquella pot ser bella, però també pot lligar. 

Un dia que seguia un eixam de peixos-papallona enlluernada pels 
grocs i taronges fosforescents dels seus cossos, la cua del mocador de 
seda va quedar enganxada a la xarxa d’un pescador.

Primer va sentir l’horror de l’ofec, els segons espantosos en què va 
notar una tenalla al coll que l’estrangulava. Després una mà endurida i 
seca que l’agafava i l’alçava per la seva cua de peix. Llavors, la sirena va 
contemplar per primera vegada uns ulls negres.

I aquells ulls negres de jove pescador van contemplar per primera 
vegada els ulls blaus, puntejats de minúscules perles rosades, d’una si-
rena.

Tots dos van entendre a l’instant que s’havien enamorat com en els 
contes. Quan les barques dels companys van començar a apropar-se, la 
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sirena es va deslligar el mocador del coll, el va esquinçar amb els seus 
ullals punxeguts d’animal marí, i en va lligar una de les meitats al coll del 
pescador. Ella es va tornar a lligar el bocí que li quedava. Gràcies al moca-
dor es tornarien a trobar. Es van mirar per darrera vegada als ulls. La sire- 
na es va llançar a l’aigua amb un sospir adolorit com el xiscle de la gavina.

Després, en un port de Turquia, el jove mariner va perdre el mocador 
jugant a les cartes. Havia begut, havia parlat massa, ja no li quedava res.

La sirena va vagar com una boja fins que, defallida i malferida, va 
buscar refugi en una petita cala al nord de Blanes. Allí l’havia trobada 
l’avi Drus. 

Perquè com tots els avis, l’avi Drus explicava històries estranyes sem-
pre que se l’escoltés atentament. O llegia capítols de velles novel·les fins 
que la lluna apareixia per la claraboia del sostre, es feia massa tard, i 
calia anar a dormir.

Un dia, com gairebé tots els nens, la Maia i el Tau es van perdre.
Havien anat d’excursió amb els pares a la Serra de l’Obac. Portaven 

truita de patates i llibrets de carn arrebossada per dinar, olives, fruita 
i una coca que havien fet la tarda anterior. Aigua i una mica de te amb 
mel en un termos.

Havien caminat molt. Havien baixat a una cova. S’havien enfilat a 
una alzina. Havien descobert, enterrats, sota l’herba seca i l’argila, uns 
petits ous que no sabien de què eren. En van esclafar un per veure què 
en sortia: només hi havia un rovell espès i groc i una clara líquida.

Van travessar una petita roureda, on es van aturar a beure aigua. Feia 
molt de sol. La mare els va preguntar: 
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—Ja us ha parlat de l’Avi Roure, l’avi?
Els nens no coneixien cap «Avi Roure». La mare acariciava un vell 

tronc d’arbre. Mirava cap a la capçada frondosa, cap al cel, tan amunt i 
tan lluny d’on eren que semblava que veiés coses que ja havien desapa-
regut feia molts anys i que ningú més no veia.

—Ja ho farà... —va continuar—. Us en parlarà aviat, ja ho veureu.
—Digue’ns qui és l’Avi Roure...
La mare va somriure:
—Deixarem per a l’avi aquestes històries, d’acord? Ell les sap expli-

car millor que no pas jo.
I van continuar caminant.
Després de dinar el pare es va estirar a fer la migdiada i la mare es va 

posar a llegir una enorme novel·la.
—No us allunyeu.
—Només anem fins a aquell arbre...
—Sigueu... prudents... —va remugar el pare des de sota el barret tou 

que li tapava la cara. Potser ja dormia.
Però el corb que feia estona que els seguia va alçar el vol.
L’ocellot va estendre les seves ales negres i va fer dues voltes sobre 

els nens. Llavors es va enfonsar en l’espessor del bosc abans que ells hi 
arribessin. Mentre s’allunyava va deixar anar un grall amenaçador que 
els dos germans no van reconèixer:

—Crac!
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II

Sol. 
El foc màgic i la Vella Devoradora.

Al cap de poca estona s’havien perdut.
Passa sovint: a mesura que s’anaven cansant de caminar ha-

vien començat a rondinar.
El Tau volia que la Maia jugués a fer que eren dos óssos que parla-

ven. La Maia no ho volia. Ella volia jugar que eren dos nens màgics.
—Sempre s’ha de fer el que dius tu... —s’enfadava el Tau.
—Doncs mira qui parla... —responia la Maia.
Remugant, el Tau s’havia posat a perseguir una papallona blava.
—No t’allunyis! —li ordenava la Maia.
—No t’allunyis tu!
De cop el Tau va rodolar per un pendent. 
Quan la Maia el desenganxava dels esbarzers on havia anat a parar, 

va fer caure un rusc d’abelles. Les abelles van començar a brunzir, em-
bogides. Els dos germans van córrer.

Van saltar per sobre d’un rierol, van relliscar sobre la molsa, es van 
amagar en una cova.

001M-2529ok.indd   18 28/01/14   15:48



19

Les abelles ja no hi eren.
—I ara on som?
De cop la cova va semblar que s’enfosquia. Van sentir un ésser que 

s’arrossegava pesadament. Una forma enorme sorgia de l’interior!
—Corre!
Un bramul fortíssim els va seguir:
—Bargh!
Devia ser una bèstia gegant! Tenien tanta por que els va semblar que 

el bramul els amenaçava: «Qui sou? Fora d’aquí!».
Els dos nens van córrer sense saber cap a on. No gosaven cridar per 

por que la bèstia els sentís. El cor els anava tan de pressa que amb prou 
feines podien respirar.

Suats, esbufegant, van arribar a una clariana. 
Les alzines s’esclarissaven de cop i obrien un cercle on només creixia 

una herba fina. Es van aturar a respirar.
El sol batia de ple. L’herba lluïa com si hagués acabat de ploure. 

De tant en tant s’hi descloïa una violeta que encara ningú no havia vist 
mai, o una espiga gronxava el seu cap ple de gra encara verd. Al límit 
de la clariana, un petit cirerer d’arboç era ple de fruites que comença-
ven a madurar, tot just grogues i poc dolces. Se sentien puputs, una 
cadernera. El carrisqueig de les cigales, que sonava com un rellotge vell 
i sorollós.

Al mig d’aquell cercle entre els arbres hi havia un tronc. Un tió 
encès.

—Mira, foc!
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Era un foc tan clar que, a primera vista, no es veia. Però eren flames. 
Flames gairebé transparents que dansaven amb els seus alegres capar-
rons blaus. Estranyament, no deixaven anar cap fum.

Els dos germans van apropar-se a aquell foc feble que tampoc no 
deixava cap rastre damunt l’herba, ni tan sols una mica de cendra. Es 
van mirar sorpresos el tió envermellit que no semblava consumir-se ni 
s’esgrunava. Quan el van tenir molt a prop (cremava tan poc que sem-
blava que se l’havia de poder agafar amb les mans) van quedar fascinats 
per aquelles flors de foc que s’alçaven un instant, deixaven la seva llen-
güeta de color carn i aigua en l’aire, i desapareixien. I després tornaven 
a néixer, amb un espetarrec tan dolç que semblava més aviat un rierol 
que s’escola.

—L’hem d’apagar —va dir la Maia—. Pot encendre tot el bosc!
—Podríem torrar una mica de...
—No! I si s’encén tot?
El Tau es va desenganxar la petita cantimplora que duia penjada al 

cinturó i la va abocar tota sobre el tió.
Però ni l’aigua es va evaporar amb el foc, ni va espetarregar, ni va fer 

res de res. Va relliscar tota fins a terra.
—No s’apaga!
Van provar de tirar-li terra al damunt, amb el mateix resultat.
—Fes-hi pipí, Tau!
—Per què jo?
—Doncs perquè ets un nen!
Però tampoc això no va servir de res. Aquell foc resistia qualsevol 
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líquid o matèria! Fràgil i incinerat com semblava, aquell tió tampoc no 
es podia esmicolar a cops de pedra ni amb bastons. 

En canvi, quan rebia un cop, crepitava com si es queixés.
Tot era ben inútil i estrany.
Un corb va clacar damunt els nens. Es van esglaiar.
—No l’apagareu!
Van mirar amunt. Qui havia parlat?
Al seu darrere hi havia una vella. Quina boca més negra que tenia!
Amb un manyoc de parracs bruts i recremats en comptes de roba, 

la vella esgarrifava. Tenia els cabells esborrifats al voltant de la cara en-
negrida, ben bé com un esbarzer de cendra. Tenia un nas finíssim i tort 
en forma de bec de corb, entre dos ulls grisos rivetejats de taronja que 
recordaven els d’una serp. 

Però el que més espantava els dos nens era aquella boca. No en po-
dien apartar els ulls. Els llavis, molt prims, s’havien anat enfosquint 
amb els anys fins a adquirir el color del quitrà. Les dents, minúscules, 
rodones i opaques, també eren negres. La resta de la cavitat bucal 
semblava una xemeneia que en comptes de llengua tingués un ten-
tacle de petroli espès. Quan parlava, grinyolava com una vella estufa 
rovellada.

—Doneu-me menjar! —va espetarregar amb una veu seca, gairebé 
inintel·ligible.

Sobre les espatlles hi duia una mantellina negra i foradada que sem-
blava que es mogués tota sola. 

La Maia i el Tau s’havien quedat paralitzats. La vella se’ls apropava 
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molt per parlar. Els mirava al fons dels ulls tan intensament que els dos 
nens sentien un dolor punyent a la part de dins del clatell.

La Maia va reaccionar primer. Va treure’s un paquet amb unes quan-
tes galetes que li havien quedat a la butxaca.

—Només tenim...
La vella va arrabassar el paquet d’una revolada i se’l va posar sencer 

a la boca, amb l’envoltori de plàstic i una goma elàstica que el mantenia 
tancat inclosos.

—Mééés! —va ordenar.
El Tau li va llançar el bocí d’entrepà que li quedava, embolicat amb 

paper de plata i dins una bossa de plàstic. La vella ho va devorar tot.
—Més! Doneu-me més menjar!
—No tenim...
—El nen! —La dona va assenyalar el Tau amb un dit ganxut i una 

ungla groga—.Té caramels a la butxaca!
Els ulls de la vella s’havien tornat més vius i la seva boca s’obria molt 

per ordenar o per devorar. Assenyalava la butxaca del Tau.
Li van tirar els caramels, embolicats.
—Els mocadors de paper de la nena! —assenyalava la butxaca de 

la Maia. I els nens obeïen. La panxa se’ls regirava, se sentien marejats.
—La llanterna!
—I les piles també?
—La llanterna he dit! —i la boca s’obria descomunalment per de-

glutir-ho tot.
El Tau va agafar unes branques de terra i, mentre la vella mastegava, 
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les va tirar dins aquella estufa de la boca. També s’ho va menjar! Un 
rajolí de fum lletós li sorgia de la comissura dels llavis.

—Les cantimplores! —I les hi llançaven. La vella tenia tanta gana 
que les entomava al vol directament amb la boca, com un gat salvatge.

—Ja no tenim res més!
—Dóna’m les claus de casa, nena!
La Maia no podia resistir-se a aquells ulls. Va llançar-li les claus.
—Les sabates! Els mitjons!
Els nens, descalços, es van agafar les mans. Sabien que havien de 

fugir però no se’ls acudia com fer-ho. La vella els tenia fermats a terra 
amb la seva mirada buida i grisa. Llavors aquell monstre se’ls va apropar 
encara més.

—Quins ulls més ardents que teniu... Doneu-me’ls!
Els nens es van prémer la mà.
—No! Anem! —deien. Però els peus continuaven clavats a terra, 

com si dels dits els haguessin sortit unes petites arrels.
En aquell moment va parlar un altre personatge:
—Jo!
La vella no en va fer cas. Va mirar amunt i va ordenar: «Corb! Ar-

renca’ls els ulls!».
Se’ls va tornar a mirar, arrugava la cara com una poma al forn.
—Però, què feu? No ploreu! Feu malbé el foc preciós dels ulls! No 

m’agraden els ploramiques! Uix!
Llavors va apartar el corb d’una cleca. Aquesta vegada la vella es va 

apropar fins a tocar-los el front amb el seu nas. Va xiuxiuejar:
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—Digueu «blanc»...
—«Blanc» —van titubejar tots dos nens, tremolant.
A la vella, de cop, se li va omplir la boca. Va mastegar com si s’ha-

gués d’ofegar. S’ennuegava i reia alhora, va caure de cul a terra. D’entre 
les dents li regalimava un fum blanquíssim.

Se’ls havia menjat una paraula.
—Maia... No recordo la paraula que hem dit...
—Se l’ha menjada! Tau... Era un color, com neu... Però corre!  

Anem!
Aprofitant que la vella encara no s’havia aixecat de terra, van apartar-

se’n. 
Llavors van tornar a sentir:
—Jo!
Era el tió, que parlava.
—El tió! Ens vol dir alguna cosa...
—Però Tau... Això no és un conte...
—Jo! Boca vella! Clec! No cremo!
—El tió! —va cridar la Maia—. Diu que el llancem a la boca de la 

vella!
La Maia i el Tau, que, com tots els nens acostumats a sentir contes, 

estaven preparats per sortir de les situacions més inusuals, van agafar 
aquell tronc estrany amb molta cura. No cremava gens! Les flames feien 
pessigolles. Unes esgarrifances agradables que pujaven fins al cap per 
l’espinada i baixaven fins al dit més petit del peu com tot d’aletes mi-
núscules que papallonegessin per dins dels ossos.
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—Ahaaaah! —badallava la vella. Les dues paraules «blanc» que ha-
via devorat l’havien atipada, però tornava a obrir la boca.

—Tinc més gana! Doneu-me més menjar! Doneu-me les vostres 
manetes calentes!

—Té!
Van llançar el tió dins la negra boca, que es va obrir enormement. 

Hi va caber sencer! 
Però aquesta vegada, en comptes d’empassar, la vellarda va deixar-se 

caure a terra entre estossecs, esgarips i uns xiscles espantosos.
—Ai! Crema! Socors! Crema!
—Crrraac! —El corb fidel volia ajudar-la. Introduïa les seves ungles 

afilades dins la boca de la vella, aletejava desesperadament. Però es cre-
mava. A més a més, la vellarda l’apartava a manotades quan sentia els 
seus unglots negres a la cara.

—Correm!
Mentre els dos nens corrien van sentir la veueta fina del tió:
—Es-pe-reu-me! Crec! Por-teu-me! Crep! L’A-vi Rou-re!
No el van esperar. Estaven massa espantats.
—Pobret!
—No se’l menjarà! Li crema la boca!
Van córrer descalços, s’enganxaven els peus i els turmells amb esbar-

zers, gatoses, mata seca i branquillons que els esgarrapaven. Panteixaven 
de tal manera que no podien ni parlar. Quan un s’ofegava, l’altre li deia: 
«No... t’aturis!».

Van trobar el rierol, que van passar enfonsant-s’hi fins als genolls 
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(el Tau hi va caure de cul). Van trobar la cova, que es van mirar de reüll 
amb por de sentir de nou el bramul. Van veure el rusc de les abelles, 
que encara brunzien atrafegades. Però aquesta vegada no els van fer cas.

Quan van trobar els pares, la mare encara llegia i el pare no s’havia 
despertat.

—Ja torneu? Tan aviat? Oh! I les sabates? Però, que us heu vist? On 
us heu...?

La mare ja s’alçava.
—El tió! La vellota...!
Però és molt difícil explicar per què es torna descalç o per què s’han 

perdut les claus de casa, si s’ha de parlar d’una vella que podria devorar 
el món, d’un corb dolent i d’un foc que no s’apaga.

La mare es va enfadar.
—No se us pot deixar sols!
Les cigales tornaven a xerricar. Se sentia piuladissa, el xiuxiueig de 

fulles i l’oreig. De tant en tant, una puput, un bramul de bèstia grossa, 
zumzeig d’insectes, el crit d’un corb...
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