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Cap amunt. Cap avall. Cap amunt. Cap avall. Cap 
amunt. Cap avall. He tancat els ulls perquè si els obro 
l’habitació es mou. Amb els ulls tancats tinc poders. Em 
gronxo al parc. Cap amunt. Cap avall. Cap amunt. Cap 
avall. Cap amunt. Cap avall. Tot el que puja, baixa. 

Veig el pare somrient amb un regal a les mans el dia que 
faig deu anys. Els avis i la mama aplaudeixen.

Cap amunt. Cap avall. Cap amunt. Cap avall. Cap 
amunt. Cap avall. A través de les parpelles tancades noto 
una claror.

Sento la veu de la mare com una abraçada. Obro els ulls 
i veig un somriure gran. El somriure em fa un petó i jo 
sento molta pau. L’habitació ja no es mou.

—T’ha baixat la febre, Tià.

A fora plou lentament i suau. El xim-xim de l’aigua és 
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com una música dolça. M’agrada veure la pluja des de la 
finestra. M’agrada veure com els vidres s’entelen i com 
les gotes obren petits camins. M’agrada veure tota la 
ciutat al fons, com envoltada per una boira. Sembla una 
pintura a l’aquarel∙la. M’agrada, però torno a tancar els 
ulls. Estic molt cansat. En una altra situació seria molt 
feliç. Però no ho soc. No vull.

Fa setmanes que no parlo. He tingut molta febre. No 
vull parlar. La mare ha cridat el metge. He vist que 
feien cara d’estar amoïnats, però no els he pogut sentir 
perquè no parlaven davant meu. Només he pogut sentir 
que m’ha baixat la febre i que això és bo. Tenir febre alta 
és molt estrany. Quan obria els ulls no hi veia prou bé, 
ho veia tot borrós com si mirés a través d’un vidre brut. 
De vegades somiava despert. M’he vist a mi mateix  
amb sis anys jugant amb un mecano que em van portar 
els Reis i m’he posat molt trist quan he somiat que es 
desmuntava una construcció que havia fet amb un Lego 
quan tenia quatre anys. M’agradava molt fer escultures 
de tota mena. Ara també m’agrada, però prefereixo fer 
maquetes amb fullola i cartó ploma.

Ja no hi veig borrós, com a través d’una boira, i ja no so-
mio despert. Hi veig bé, però estic molt cansat. El metge 
i la mama s’equivoquen si pensen que estic curat perquè 
m’ha baixat la febre. Sé que no hi ha cap medicament 
que em pugui curar. Ho sé de debò. No tornaré a parlar. 
No vull tornar a parlar perquè el pare ja no hi és. Ne-
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cessito sentir la seva veu, sobretot a les nits. Molt so-
vint em llegia llibres. Jo m’adormia sentint les històries 
que s’amagaven entre les pàgines fins que el pare les 
feia viure. De vegades em deia que ja era prou gran per 
llegir tot sol al llit. I tant! Soc un devorador de llibres, 
però no hi ha res com sentir llegir el papa. Algunes nits 
estava molt cansat i em demanava de deixar-ho córrer, 
però jo posava cara de fer pena i ell acabava seient al llit 
i agafant un llibre. 

El darrer que estàvem llegint s’ha quedat a mitges, Ron-
ja, la filla del bandoler, de l’Astrid Lindgren: «La nit de 
la primavera era preciosa com un miracle, però Birk no 
se n’adonava. No notava les aromes de la nit ni sentia 
el cant dels ocells. No veia l’herba del terra ni les flors. 
Només notava com li feia mal la seva tristesa.» 

Em passa com al Birk, em fa mal la tristesa. No és un 
mal com quan caus a terra i t’esgarrapes els genolls, 
tampoc és un mal com quan et fas un cop amb alguna 
cosa, ni un mal com quan et claven una puntada de peu 
jugant a futbol. És un mal que tens a dins, que surt de 
dins del teu cos, un mal que se t’agafa a l’estómac i al pit 
i que no s’acaba. Necessito l’escalfor del pare quan pas-
sejàvem junts agafats de la mà. Teníem llargues conver-
ses o fèiem jocs de paraules. Paraules que comencin per 
a: Ariadna, aeroport, alt, aranya, arròs, amics, ajunta-
ment, aroma, astut... Necessito mirar els seus ulls molt 
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de prop i veure-m’hi reflectit com si fossin un mirall de 
colors. Ningú m’entenia com el pare. Només en mirar-
me ja sabia què estava pensant.

Abans de posar-me malalt i haver de fer llit, passeja-
va per casa com una joguina de corda o de piles i em 
semblava que me’l trobaria a cada racó. Corria cap a 
les habitacions i em pansia de cop. Molt sovint tenia la 
sensació de veure’l. Quan entrava al menjador, el veia 
al sofà. Es posava dret i em somreia, deia el meu nom i 
després ja no hi era.

A la meva habitació tinc un peluix que em va regalar. 
És una orca. L’agafava i l’abraçava amb totes les meves 
forces i podia veure el pare el dia que me la va portar.

—Volies una balena, oi? Té, una balena.

—No és una balena, papa. És una orca, però l’estimaré 
igual. És molt bonica.

Jo tenia tres anys. Volia la balena Lena perquè el pare 
m’havia portat a veure uns titellaires que explicaven 
la seva història. El pare havia anat a l’estranger i jo 
la hi vaig demanar. Quan viatjava, sempre em portava 
alguna cosa. Va buscar per totes les botigues d’Anvers 
i de Bruges, que són les ciutats on va anar, fins que va 
trobar l’orca i també una marieta de peluix molt bonica 
que es diu Joanina. 



Vaig passar molts dies mirant totes les coses que 
m’havia regalat i, en tocar-les, el podia sentir a prop. 
En cada objecte hi havia una mica del seu esperit. Una 
samarreta de Roma, una capsa de ceràmica de Menor-
ca, una aquarel∙la de Florència, una torre Eiffel petita... 
moltes coses.

Després vaig deixar de menjar i vaig agafar febre.

Ara menjo. Menjo poc perquè no tinc gaire gana. Menjo 
sopa de fideus. Prenc suc de taronja. Prenc batuts que 
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no sé de què són. Em trobo millor tot i que estic cansat 
i que tanco els ulls.

Tanco els ulls, i sento la mare que em parla, i somio. Puc 
fer les tres coses alhora.

Cap amunt. Cap avall. Cap amunt. Cap avall. Cap 
amunt. Cap avall. He tancat els ulls perquè si els obro 
l’habitació es mou. Amb els ulls tancats tinc poders. 
Em gronxo al parc. El pare m’ajuda a pujar més alt, 
m’empeny, em dona forces. Cap amunt. Cap avall. Cap 
amunt. Cap avall. Cap amunt. Cap avall. Tot el que 
puja baixa.

Veig un ocell que se m’acosta. És una merla. S’atura 
damunt la meva espatlla. Jo no m’aturo, segueixo al 
gronxador. Alt, molt alt. Vola, Tià. Vola!

—Et deixaré una llavor a la mà. Has de plantar-la. És 
la llavor del desig. Pensa un desig, posa-la en un test i 
rega-la cada dos dies. El teu desig es complirà.

Estic emocionat. Obro els ulls i somric per primera ve-
gada en moltes setmanes.

La mare encara hi és. Segur que li agrada que hagi obert 
els ulls perquè somriu d’orella a orella i diu el meu nom 
moltes vegades seguides.
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Sé que està cansada perquè fa ulleres. Veig que ha plo-
rat perquè té els ulls vermells. Em fa molta pena, no 
vull que la mare estigui trista.

Tinc el puny de la mà dreta tancat. L’aixeco i obro la mà.

—Què és això, Tià?

—La llavor del desig.

Sento la meva veu després de molt de temps. La sento 
estranya, com si no fos meva, com si vingués de lluny. 

La mare, de sobte, esclata a riure, plora, m’abraça. Plo-
ra i riu alhora i repeteix el meu nom moltes vegades 
seguides.

Jo tanco la mà perquè no caigui la llavor i tanco els ulls. 
Estic molt cansat.
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