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«—Em podries dir, si us plau, quin camí he de 
seguir?

—Això depèn, bàsicament, d’on vulguis anar  
—va respondre el Gat».

Alícia al País de les Meravelles
 Lewis Carroll
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1 
Explica-m’ho 

una altra vegada…

L    a cuina era plena de sol i feia olor de 
 peres madures i de truita de patata. 

La nena era dalt d’un banquet. Cascava 
ous. Ajudava la mare a fer un pastís.

Un pastís de nous i xocolata.
Va dir:
—Explica’m allò que va passar aquella 

vegada que la Manuelita de Posa i Lleva 
es va escapar de casa i jo la vaig salvar de 
les urpes dels «nens corb».

—Però si t’ho he explicat mil cops… 
—va fer la mare.

—Ja, però explica-m’ho un altre cop.
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—D’acord, vols sentir tota la història o 
només a partir de quan la Manuelita va 
desaparèixer i tu la vas salvar?

—Tota la història —va respondre la 
nena.

—Som-hi, doncs. Va anar així:
Hi havia una vegada una nena rossa, 

baixeta i força trapella que es deia Manue-
lita de Posa i Lleva. Tenia els ulls ametllats 
i les orelles petites com cireres. Parlava 
una llengua de poques paraules, això sí 
molt tendres, i li agradaven els macarrons 
i les mandonguilles. I va passar que un dia 
que era a casa…

—No, però explica-m’ho des del co-
mençament, des que jo no existia i ella 
va néixer i cabia a la closca d’una nou, 
i vau tenir un gran ensurt i una mica de 
llàstima perquè era diferent…!
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—Està bé..., des del començament… 
Però llavors no em tallis més. I comença 
a batre els ous, que se’ns fa tard. Doncs 
quan els pares de la Manuelita la van 
veure per primer cop, la van trobar molt 
bufona: rosadeta, arrugadeta com un 
cigró i petiteta (cabia a la closca d’una 
nou). Tenia un nas com una patata, i 
com a salutació, els va fer un aleteig de 
pestanyes.

Però després van venir els metges, 
tres en fila índia, i van tenir un petit 
ensurt.

El primer els va dir que havia examinat 
la Manuelita, per dins i també per fora, i 
que era diferent.

—Diferent? —van preguntar els pares 
molt espantats.

—Diferent —va repetir ell.
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I el segon metge, molt solemne, va ex-
plicar:

—Tots tenim a les cèl·lules 46 trossets 
que s’anomenen cromosomes i la Ma-
nuelita en té 47.

I el tercer, movent l’índex d’una banda 
a l’altra, va afegir:

—Tic, tac. Una peça de més. Una cosa 
com ara un rellotge amb una peça de més. 

  Així que, a la closca d’una nou, embo-
licats entre llençols, els pares es van endur 
a casa tres farcells: el de la Manuelita, el 
de l’Ensurt i el de la Llàstima.

Aquella nit, la mare va plorar mentre 
banyava la nena. Va plorar quan l’eixu-
gava i li posava crema, quan li va gratar 
la panxeta i quan li va murmurar aquella 
cançó que va trobar al fons del cap:



Grata’m la panxolina
lina, lina,
grata’m la panxolina...

i que no sabia que tenia:

... lina, lina,
no me la gratis més.

15
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La Manuelita va anar creixent. La Llàs-
tima anava i venia, s’enroscava entre els 
llums i els penja-robes com un fum cada 
cop més tènue i blanquinós. De vega-
des, sobretot al capvespre, molestava una 
mica (era com una coïssor amargant a 
la gola), però amb el temps es va anar 
dissipant: al cap i a la fi, la Manuelita 
somreia, menjava bé i no era tan diferent 
dels altres nens. 

Qui encara estava com a cal sogre era 
l’Ensurt (ara convertit en Preocupació), 
sobretot perquè la Manuelita tenia gai-
rebé dos anys i encara no havia après a 
caminar.

—Mami, espera’t! Ser diferent, és bo 
o és dolent?

La mare es va aturar a pensar uns mi-
nuts.
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—Doncs… jo et diria que ni una cosa ni 
l’altra —va dir tirant la farina a la massa. 
I va continuar amb la història: 

—Bé, va anar passant el temps… Ara 
la Manuelita era una nena baliga-balaga 
i silenciosa. Es posava molt contenta en 
veure la gent, sobretot la gent que tenia 
temps de jugar amb ella. Però per més 
que ho provava, hi havia coses que era 
incapaç de fer. Per exemple, no podia 
caminar.No tenia força a les cames i li 
feia molta por caure.

Els pares la van tornar a portar als 
metges, que, després d’examinar-la per 
dins i també per fora, van dir:

—És que té una peça de més.
—S’endarrereix. Tic.
—Igual que un rellotge. 
Així que els pares passaven les 
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hores llargues, llargues (les hores són molt 
més llargues si un està preocupat), medi-
tant sobre si… 

—És el mateix que ser rar? —va tornar 
a interrompre la nena.

—El què?
—Ser diferent.
La mare pastava la massa en silenci. 

Aquella filla seva la feia pensar molt.
—A la gent diferent —va dir—, a l’avi, 

per exemple, els altres els anomenen 
rars.

—I és el mateix?
—Em sembla que no…, però ja no 

m’interrompis més! Bé, doncs et deia 
que els pares no paraven de meditar 
sobre si la seva filla seria com els altres 
nens i algun dia començaria a caminar 
o no. Els semblava que la Manuelita te-
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nia les cames massa dèbils i que mai no 
ho faria. Per això sempre la portaven 
en braços, o en un cotxet.

Aleshores va passar que un dia van 
anar a casa de l’avi. L’avi era un senyor 
estrafolari que feia olor de cafè amb 
llet i vivia en una petita casa llunyana, 
situada dalt de tot d’un turó, amb un 
hort abandonat i envaït per les herbes 
i l’oblit.

Vestia uns pantalons amples de co-
lor xocolata i una jaqueta de pijama de 
ratlles negres que feien que s’assemblés 
a una zebra, la qual cosa està molt bé 
sempre que a un li agradin els avis amb 
aspecte de zebra. Portava penjat d’un 
ganxo del cinturó una tassa; a l’altra ban-
da, un despertador que sonava cada vint 
minuts.
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Es van entretenir comentant amb ell 
moltes coses sobre la Llàstima i l’En-
surt (ara convertit en Preocupació), i 
ell les escoltava atentament, tocant-se 
la barbeta i mussitant a cada moment: 
«Ummm, ummm…», perquè sens dubte, 
l’avi era tan savi com rar.

Després de meditar una estona, l’avi 
va dir:

—Els nens necessiten ser estimats, 
però també que els desatenguin una mica.

Tot d’una, va sonar el despertador.
—Atenció! —va dir—. És l’hora del 

cafè!
Va deslligar la tassa que li penjava del 

cinturó i, mentre els servia cafè, els va dir 
que no es preocupessin tant per la Ma-
nuelita, que ja veurien com començaria 
a caminar tota sola. De mica en mica es 
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va anar escolant la tarda (amb cafès ca-
da vint minuts), el cel es va anar quallant 
de nuvolots negres i els pares van haver 
d’anar-se’n.

Abans de marxar, l’avi va mirar al cel i 
va entrar a buscar un paraigua que tenia 
a casa. Era un paraigua negre, imponent, 
de catorze barnilles i un mà-
nec de fusta llavorada. 
L’hi havia regalat 
la seva dona feia 
molts anys, quan 
eren nòvios.
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—Agafeu-lo per si plou. Jo no el ne-
cessito —va dir.

Els pares van agafar el paraigua. I a mesu-
ra que baixaven pel pujol, van començar a 
caure les primeres gotes. La mare va deixar 
la Manuelita a terra com si fos una galline-
ta, i es va afanyar a obrir el paraigua, però 
no en va ser capaç. Llavors ho va provar 
el pare, que tampoc no ho va aconseguir. 
La Manuelita, asseguda a terra, els mira-
va espantada. Realment, aquell paraigua 
era imponent: negre com un corb negre.

—Obre’t, maleït! —va dir la mare.
Però el paraigua no s’obria.
L’avi, que els havia estat observant des 

de la porta de casa, va baixar corrent per 
donar-los un cop de mà.

—Paraigua polsós… —va mussitar en 
agafar-lo.
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I, mentre provava d’obrir-lo, va conti-
nuar proferint juraments:

—Insecte sense antenes, corb atroti-
nat… Obre’t!

Aleshores es va sentir una veueta. Sem-
blava un homenet empitrat:

—No m’obro, carai.
El pare, que es pensava que no ho ha-

via sentit bé, es va gratar el clatell. Va 
repetir:

—El meu sogre ha dit que t’obris!
—No —va respondre el paraigua—, no 

em dóna la gana. Mulla’t tu i també el teu 
sogre! Jo estic refredat.

El paraigua es va continuar queixant 
fins que l’avi va aconseguir obrir-lo. Va 
fer clic, i es va quedar en silenci. Havien 
estat tan ocupats a lluitar contra aquell 
condemnat paraigua que, quan la mare va 
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anar a buscar la Manuelita, es va adonar 
que ja no era on l’havia deixat sinó que 
havia fet unes passetes.

Al cap d’unes setmanes, just quan la 
Manuelita va fer dos anys i tres mesos, 
va començar a caminar. Ningú no va re-
cordar-se d’aquell paraigua de catorze 
barnilles fins que força temps després…


