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QQ uatre paraules. N’hi va haver prou amb això per 

engegar-ho tot.

Les paraules van venir d’una habitació de dalt plena de 

remor de paper i de fortor dolça de medicina. Venien de la 

ploma d’un vell que tossia i esternudava amb cada respira-

ció. Venien del final d’una carta molt important, que deia 

així:

       Paraules
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Circus Mirandus 10 

Per a: El Domador de Llum
A càrrec de: Circus Mirandus

He de parlar amb vostè urgentment. Espe-
ro que em recordi, encara que han passat molts 
anys des que vaig ser cridat al Circus Mirandus. 
Per descomptat, no m’he oblidat mai de vostè. 
Em dic Ephraim Tuttle, i ens vam conèixer du-
rant la guerra, quan jo era un nen.

Vostè em va prometre un miracle.
No sé com fer-li arribar aquest missatge. No 

he sentit a dir ni mitja paraula del circ des que 
era molt més jove. Però em va fer una promesa 
i durant tots aquests anys he pensat que, si mai 
el necessitava, vindria.

Aquí, el vell es va aturar. Va rellegir el que havia escrit. 

La seva ploma va espurnejar a la llum groga quan va afegir 

l’última línia.

Ara el necessito.

I en aquell moment, a milers de quilòmetres, a la tenda 

de l’Home que Doma la Llum, es va despertar una missat-

gera.
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n Micah Tuttle sabia que la majoria de senyores grans 

eren força amables. Teixien jerseis calents, feien pas-

tissos recoberts de xocolata i jugaven a jocs de cartes an-

tiquats al local social del municipi. De vegades una s’obli-

dava de posar-se la dentadura postissa, com la senyora Yo-

lane, de l’oficina de correus, o tenia catorze gats guillats, 

com la senyora Rochester, de la casa del davant. Però fins 

i tot aquestes dues, per dins, eren bàsicament pastissos de 

xocolata i jerseis calents.

La tia d’en Micah, la Gertrudis, no ho era.

Rentava una tassa de te de porcellana rosa per tercera 

vegada aquella tarda de diumenge quan ella es va plantar 

al seu costat. La vella va espetegar la llengua i ell va fregar 

  Com una tetera
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Circus Mirandus 12 

la tassa fins que va témer que les roses pintades es desco-

loririen.

Per dins, la tia Gertrudis era segurament xarop per a la tos.

Duia els cabells de color pols recollits en un monyo tan 

estret que gairebé li allisava la pell arrugada, i s’emmido-

nava les bruses fins que els colls eren prou rígids per poder 

tallar-los. Feia te negre cada dia en una tetera d’acer lluent. 

El te estava bullent i era amarg, com ella, i no deixava que 

en Micah hi posés sucre perquè deia que les dents corcades 

venien de família.

També deia que el mal sentit venia de família, i com hi 

ha Déu que havia procurat que en Micah no l’heretés.

La tia Gertrudis havia vingut a viure amb ells feia set-

manes, des d’Arizona, per assegurar-se que les coses es 

«fessin com calia» mentre l’avi Ephraim estava malalt. No 

s’hi havia d’estar gaire temps, però l’avi d’en Micah havia 

anat emmalaltint cada cop més. I la tia Gertrudis s’havia 

anat tornant cada cop més insuportable.

—No ataquis la tassa d’aquesta manera —li va etzibar—. 

Només volia que la rentessis com cal, per una vegada.

L’única cosa que impedia a en Micah contestar era el 

coneixement que aquella dona li encarregaria feines durant 

la resta del dia en comptes de permetre-li anar a veure el 

seu avi. No li havia permès «atabalar» l’avi Ephraim des 

d’aquell matí, quan el vell havia donat a entendre que tenia 

una cosa important per dir a en Micah.

—Una cosa espectacular —havia xiuxiuejat el seu avi—. 

Una cosa màgica.
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Com una tetera  13 

A l’avi Ephraim li van brillar els ulls amb un guspireig 

que en Micah va reconèixer. I màgica significava histò- 

ries del Circus Mirandus, que havien estat una de les coses 

preferides d’en Micah. Màgica també significava que la tia 

Gertrudis havia fet fora de l’habitació en Micah abans que 

el seu avi li hagués pogut explicar res. Semblava creure que 

aquelles històries constituïen el tipus de mal sentit que en 

Micah podia heretar si ella no vigilava.

«Només uns minuts més fins que el podré tornar a veu-

re.»

Va passar la tassa de te a la seva tia tan cortesament com 

va poder i va anar a mirar la tetera. Quan l’aigua s’escal-

fava, la tetera petarrellejava com si hagués d’esclatar. Al 

cap de poc, l’ocellet de la part de dalt començava a xiular. 

Aquesta era la part preferida d’en Micah: quan l’ocell can-

tava. Sempre ho esperava amb il·lusió.

Un filament de fum va sortir per la boca de plata de 

l’ocell. El primer xiulet somort, quan es va produir, li va 

recordar els darrers bons dies que havia passat amb l’avi 

Ephraim abans que arribés la tia Gertrudis. Havien cons-

truït junts una caseta a l’arbre. Hi havien estat treballant 

cada tarda, i l’avi Ephraim xiulava mentre lligaven els nu-

sos de l’escala de corda. «Nusos Tuttle!», va exclamar quan 

van acabar. «No en trobaràs de millors enlloc.»

Cosa que, som sabia en Micah, era absolutament veritat.

La tia Gertrudis allargava la mà per agafar la tetera.

—La podries deixar —va dir en Micah.

Ella ni tan sols el va mirar quan va retirar la tetera del 
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foc. En Micah va agusar les orelles, tractant de captar el fi-

nal de la cançó de l’ocell, però ja era massa tard. L’únic que 

va sentir va ser el glu-glu de l’aigua bullent dins de la tetera 

i, un instant després, fins i tot aquell so va desaparèixer.

La tia Gertrudis hi va sucar les bossetes de te.

—És que m’agrada sentir com xiula —va dir en Micah 

en veu baixa.

—A tu el que t’agrada és perdre el temps.

En Micah va mirar fixament la nevera per no haver de 

mirar la seva tia. Les coses que abans recobrien la nevera 

—una recepta per fer brownies de doble xocolata, imants 

amb les lletres de l’abecedari, el dibuix d’un elefant que en 

Micah havia fet quan tenia set anys— havien quedat em-

paperades amb horaris de medicines, receptes mèdiques i 

el gràfic de calories de la tia Gertrudis. L’única prova de 

l’existència d’en Micah era una nota enganxosa, mig ama-

gada darrere d’una recepta mèdica. Estava escrita amb la 

seva lletra i hi deia: «Treball dels inques x escola.»

Quan s’havia assabentat per primera vegada que vindria 

la germana del seu avi, en Micah havia confiat que fos tan 

meravellosa com l’avi Ephraim. Havia esperat caure-li bé. 

Havia pensat que la casa seria menys solitària amb algú 

més a dins. Però va resultar que a la tia Gertrudis no li 

agradava cap de les coses que li agradaven a l’avi d’en Mi-

cah, nens de deu anys inclosos.

Va inspirar fondo i va aguantar la respiració fins que li 

va fer mal el pit. «Una cosa màgica», va recordar. «Potser 

una història nova. Potser alguna cosa alegre.»
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Com una tetera  15 

Alegre semblava un lloc molt llunyà i difícil de trobar 

aquells dies.

El doctor Simon havia explicat que a l’avi Ephraim li 

faltava l’aire. Ja no xiulava. S’estava a dalt, al llit, tot el dia, i 

si bé encara reia de vegades, sonava diferent. Com la tetera. 

Glu-glu.

En Micah sabia què vindria tot seguit.
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n Micah va recollir la safata de te abans que la tia 

Gertrudis li manés que ho fes. Costava mantenir-la 

ferma, i les tasses van tremolar als seus platets quan va fer 

un pas cautelós cap a la porta.

La tia Gertrudis li va barrar el pas.

—On vols anar?

En Micah va intentar somriure-li.

—A portar el te a dalt.

Ella se’l va mirar pensativa mentre li treia la safata de 

les mans.

—Em sembla que no —va respondre—. Et quedaràs 

aquí assegut perquè no trenquis res.

En Micah va corrugar les celles. Ell no trencava mai res.

    una gusPireta

33
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Circus Mirandus 18 

—Però sempre vaig a veure l’avi mentre es pren el te.

La dona va arrufar el nas.

—L’Ephraim està esgotat últimament. Crec que val més 

que no el molestis tan sovint.

—Però aquest matí es trobava més bé! Em volia parlar 

de... Tu no vols que parli amb ell perquè...

—Perquè no vull que molestis un home malalt a totes 

hores. I perquè no cal que et fiquin més ximpleries al cap, 

sobretot la mena de ximpleries del teu avi. Ara seu.

Va indicar la taula de la cuina amb un cop de cap. En 

veure que el nen no es movia, va deixar una tassa de te 

estampada amb roses sobre la taula i se’l va mirar amb les 

celles aixecades.

Darrerament, en Micah se sentia com si fos una goma 

elàstica que la tia Gertrudis estirava una mica més cada cop 

que parlava. Això no podia durar sempre. Al final s’havia 

de cansar d’estirar. Si no ho feia, ell petaria.

Però no pas avui.

En Micah va arrossegar els peus cap a la taula, però hi 

va anar. Va dirigir a la seva tia la pitjor mirada de què era 

capaç.

La dona es va girar cap a la porta.

—Em voldrà veure —va dir en Micah cap a la seva es-

quena rígida.

—Beu-te el te.

—Crec que...

Ella es va girar a mirar-lo.

—No tens deures?
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Una guspireta  19 

Ell va mirar la nota enganxosa que hi havia a la nevera.

—Ja m’ho pensava. Potser podràs veure l’Ephraim quan 

hagis demostrat que ets responsable i assenyat amb les te-

ves obligacions.

I se’n va anar sense dir res més.

En Micah va esperar fins que va sentir les soles dures de 

les seves sabates espetegant sobre els graons, i llavors va 

abocar la seva fastigosa tassa de te a l’aigüera.

Quan en Micah va arribar a dalt, la porta de l’avi Ephraim 

estava ben tancada. Per descomptat. «M’hi esquitllaré així 

que surti la tia Gertrudis», es va prometre.

Va anar a la seva habitació i es va deixar caure sobre el 

llit per fer. Havia de posar-se en la meitat d’un treball en 

parella per a estudis socials. La Jenny Mendoza, la noia 

més llesta de tot cinquè, confiava que en Micah portés una 

reproducció d’un objecte inca a l’escola l’endemà perquè 

poguessin assajar-ne l’exposició. Encara no havia comen-

çat, però seria fàcil. Una de les il·lustracions del seu llibre 

de text mostrava una cosa que es deia quipu, que semblava 

un grapat de cordills lligats amb nusos d’adorn, i en Micah 

ho podia fer amb els ulls tancats. Segurament.

Els nusos no eren deures normals quan un era un Tuttle. 

Els nusos eren una especialitat de la família.

«Potser», va pensar en Micah, «l’avi i jo podríem fer el 

quipu junts». No era tan emocionant com construir una 

caseta a l’arbre, però era el tipus de treball que podia agra-

dar al seu avi. Fer el quipu junts semblava... divertit, nor-
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Circus Mirandus 20 

mal, com una cosa que haurien fet sempre abans que tot 

canviés.

En Micah es va girar al llit i va obrir el calaix de baix 

de la seva calaixera. Va trobar un rodet de cordill blau ben 

cargolat sobre una pila d’estris que havia recollit per tota 

la casa quan es va adonar que el concepte que tenia la tia 

Gertrudis d’«endreçar la casa» significava llençar a les es-

combraries tot allò que ella no feia servir. Els mitjons d’en 

Micah van haver de fer lloc als io-ios, una pilota de beisbol, 

un barret de feltre, un petit exèrcit de figures d’acció, un 

paquet de cromos d’Old Maid i el cordill.

El va agafar i el va embolcallar amb els dits. Era cordill 

bo, perfecte per lligar.

L’únic que havia de fer ara era esperar.

Quan finalment va sentir que la tia Gertrudis tancava la 

porta de l’habitació del seu avi, en Micah va sortir de la 

seva i va travessar el passadís en un instant. Un instant fur-

tiu i silenciós.

Es va esquitllar dins la coneguda habitació de l’avi 

Ephraim i es va fixar en tot d’un cop d’ull. Un ànec de ce-

ràmica posat sobre el despertador. Un pot gros ple de bales 

i monedes desenllustrades ocupava un racó. Les parets de 

color blau pàl·lid estaven cobertes de fotografies.

Un parell d’aquelles fotos, amagades als racons, mostra-

ven l’avi dret amb una jove molt maca que en Micah sabia 

que era la seva esposa. A l’avi Ephraim no li agradava par-

lar-ne. Hi havia fotografies dels amics del seu avi i de llocs 
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Una guspireta  21 

on havia estat, i fins i tot una foto petita de la tia Gertrudis, 

feta quan era una nena. Tenia un braç enguixat.

A en Micah li agradava mirar les fotografies del casa-

ment dels seus pares. Havien mort en un accident nàutic 

quan ell tenia quatre anys, i aquelles fotos l’ajudaven a 

recordar-los. Però les seves favorites eren les d’ell i l’avi 

Ephraim junts. Li agradava pensar que s’assemblaven, en-

cara que l’avi tenia els cabells blancs, mentre que els seus 

eren castanys. La majoria de les instantànies de tots dos 

estaven desenfocades perquè no havien sabut mai com fer 

una bona foto utilitzant el temporitzador de la càmera. 

Però, en totes, tenien els mateixos ulls de color avellana i el 

mateix somriure.

Aquells dies l’avi Ephraim no semblava el mateix 

d’abans. Els seus somriures eren tan càlids com sempre ho 

havien estat. Però estava més prim i pàl·lid, perquè es pas-

sava tota l’estona al llit. Quan en Micah va entrar a l’habi-

tació, estava repenjat sobre una pila de coixins, mirant cap 

a la finestra. A través de l’espai entre les cortines, en Micah 

només podia veure la caseta de l’arbre a mig fer penjada 

sobre les branques del roure.

—És una caseta d’arbre esplèndida —va dir en Micah—. 

Serà molt divertit aquest estiu. Encara que no tingui teu-

lada.

L’avi Ephraim es va girar a mirar-lo. Li brillaven els ulls, 

plens de secrets.

—Ah, ets aquí, Micah. Tu i jo tenim assumptes de què 

parlar.
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—Em sap greu venir tard. —En Micah es va asseure al 

peu del llit i va deixar el rodet de cordill blau—. M’ha re-

tingut ella.

—Ah. T’has perdut un te deliciós —va dir l’avi Ephraim.

—Segur.

Encara que tots dos intentaven fer cara seriosa, l’avi 

Ephraim va arrufar el nas en pensar en aquell te negre com 

la tinta, i el nas d’en Micah no se’n va poder estar. Es van 

somriure.

—Jo he abocat el meu a l’aigüera —va confessar en Mi-

cah.

—Bé, almenys un dels dos se n’ha escapat! —va dir l’avi 

Ephraim.

Era ben veritat. Però en Micah es beuria una tetera sen-

cera de tinta cada dia si amb això poguessin passar més 

temps junts.

—Daixò... per què la tia Gertrudis és sempre tan... com és?

No volia dir a l’avi Ephraim que la seva germana era 

horrible, però de vegades costava no queixar-se’n.

L’avi Ephraim va sospirar.

—La teva tia i jo no ens hem fet durant molt de temps. 

És tant culpa meva com seva.

—Això ho dubto —va murmurar en Micah.

El seu avi va aixecar una cella.

—Va ser amable venint. Aquí no està contenta, però ne-

cessitem la seva ajuda.

«Jo podria fer tot el que fa ella», va pensar en Micah. «I 

seria molt més amable fent-ho.»
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—Sé que pot ser frustrant. Si poguessis mirar de por-

tar-te bé amb ella uns quants dies més...

—Ho intento.

No sabia com explicar-ho; no sabia com dir que durant 

tots aquells dies li semblava que no feia res més que inten-

tar-ho. Mirava de no contrariar la tia Gertrudis, i tractava 

de trobar maneres d’ajudar el seu avi, i provava de por-

tar-se bé encara que sabia que no ho feia.

—M’hi esforço molt.

—Ja ho sé. I ho estàs fent de primera, Micah. De debò. 

—Va tornar a mirar cap a la finestra—. T’he d’explicar una 

cosa.

En Micah va somriure.

—Una cosa màgica? Espero que sigui una de les teves 

històries del Circus Mirandus.

Els seus ulls es van trobar, i en Micah va sentir que algu-

na cosa passava entre ells. Un brunzit, una guspireta que li 

va fer entendre que allò que el seu avi es disposava a dir-li 

ho canviaria tot.

—He escrit una carta a un vell amic —va dir l’avi 

Ephraim—. Crec que hauries de llegir-la.
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