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El retorn de la bruixa



Benvolguts nens, què us porta fins aquí?
Entreu doncs, i quedeu-vos a casa meva.

No us passarà res dolent.

Hansel i Gretel.  Jacob i Wilhem Grimm





Em dic Gretel, acabo de fer nou anys, i tot el que  
us explicaré aquí és veritat.

Em podria inventar moltes coses per semblar més 
llesta i per quedar millor.

Però la veritat sempre és molt més interessant.
El que us explicaré és una aventura de bojos que 

em va passar a l’hivern.
És una cosa que va començar com un joc.
I que va acabar... amb sortilegis malvats, com una 
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guerra de bruixes, amb llops salvatges a punt de devo-
rar-me, i amb dos nens lluitant a vida o mort contra 
les forces del mal.

Però més val que comenci per l’inici.
Visc amb el pare i el meu germà en una casa als 

afores d’un poble tranquil.
És una casa amb un hort al voltant, i amb arbres,  

i una tanca de color verd. També hi ha molts ani- 
mals.

A casa hi vivim tots tres: el pare, el meu germà i jo.
La mare va morir fa molt temps.
Però el pare ens cuida molt bé.
Es diu Esteve. I treballa molt a la granja.
Sempre diu que és molt feliç amb nosaltres i que 

som el que més s’estima del món. Tot i que, de vega-
des, crec que se sent una mica sol.

—Pare, potser t’hauries de buscar una nòvia —li 
vaig dir un vespre abans d’anar a dormir.

—Bah, bah, quina ximpleria —va respondre.
Em va fer un petó al front i va apagar el llum.
Em sembla que és un tema del qual no li agrada 

parlar gaire.
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El meu germà es diu Hansel i té onze anys.
L’estimo molt, el meu germà. És molt simpàtic.  

I molt graciós. I té molta facilitat per jugar a «pedra, 
paper o tisores». 

Si algú no ha jugat mai a «pedra, paper o tisores»  
li recomano que no ho faci contra el meu germà; a l’es-
cola, té el rècord de partides guanyades: 253 partides 
seguides guanyades. Ningú no l’ha aconseguit vèncer 
des de fa molt temps.

A més, en Hansel treu molt bones notes i és molt 
bon noi i cau bé a tothom.

Però hi ha una cosa que gairebé ningú no sap: en 
Hansel és una mica mentider.

Ja ho he dit.
La gent no ho sap, ni tan sols el pare.
Jo sí que ho sé.
Perquè passo amb ell més temps que cap altra per-

sona al món. Per això el conec molt bé.
Quan érem petits, el meu germà i jo ens vam en-

dinsar en el bosc i vam acabar a la cabana d’una bruixa 
horrible.

La bruixa va estar a punt de menjar-nos.



Va tancar el meu germà en una gàbia i el va ali-
mentar perquè s’engreixés. Volia rostir-lo al forn com 
si fos un pollastre. 

El cas és que jo vaig empènyer aquella bruixa hor-
rible dins del forn i ens vam poder escapar.

És una història que s’ha fet molt famosa.
Tothom la coneix.
L’anomenen la història d’en Hansel i la Gretel. Que, 

ben pensat, és una cosa que no entenc gaire bé, perquè 
qui va eliminar la bruixa i qui la va empènyer dins  



del forn i qui va treure el meu germà de la gàbia... vaig 
ser jo!!!

S’hauria de dir la història de la Gretel i en Hansel.
Això seria el més just.
Que jo sàpiga, sóc l’única nena de l’escola, i del meu 

poble, que ha vençut una bruixa.
No és una cosa que passi cada dia.
El problema és que la gent no era allà al davant per 

veure-ho.
Tots es pensen que en realitat va ser el meu germà 

qui va vèncer la bruixa.
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Tanmateix, en Hansel l’únic que va fer va ser es- 
tar-se quatre setmanes tancat en una gàbia, menjant 
sense parar.

Qui va enganyar la bruixa malvada, qui la va em-
pènyer dins del forn i va tancar la porta, qui va treure 
el meu germà de la gàbia vaig ser jo.

Però, és clar, el meu germà és el gran.
I a sobre, com que és el noi, doncs tots al poble 

creuen que va ser ell qui va arreglar les coses.
Em fa molta ràbia que alguns pensin que els nois 

són més valents i més forts que les noies.
Ja estic cansada d’escoltar sempre el mateix: 
«Hansel, explica’ns com vas destruir la bruixa».
«Hansel, ens dius què vas fer per enganyar-la?».
«Hansel, creus que podries vèncer també un drac?».
En Hansel això.
En Hansel allò.
I jo?
El meu germà sempre explica la història a la se- 

va manera. Com si hagués estat ell qui va destruir la 
bruixa.

Ja ho he dit, que és una mica mentider.
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A mi em sembla que no ho fa expressament.
Tots donen per fet que sóc la germana petita i in-

defensa. I que en Hansel és l’heroi.
I el meu germà... El meu germà mai no diu el con-

trari i deixa que la gent continuï pensant això.
—Ai, Gretel, quina sort tenir un germà tan valent 

—em va dir un dia el pare, mentre estellava llenya  
al jardí.

—Què? —vaig preguntar jo, mirant-lo de fit a fit.
—Doncs això, reina —va respondre el pare com si 

tal cosa—, que jo us estimo tots dos igual, però que és 
una sort per a tu ser la germana petita d’en Hansel. 

Em va regirar els cabells amb la mà.
I va continuar estellant insistentment amb la destral.
Allò va ser la gota que va fer vessar el got.
El meu pare!
Una cosa és que de vegades se senti sol, i que no 

tingui nòvia, i que es passi tot el dia treballant i cui-
dant-nos.

Però allò era massa.
Pobreta jo?
Sort jo?



La germana petita jo?
Ja n’hi ha prou.
S’ha acabat.
En aquell precís instant vaig prendre la decisió.
Havia de fer alguna cosa.
La gent sabria la veritat.
I deixarien de parlar de la història d’en Hansel i la 

Gretel.
A partir d’ara, parlarien de la història de la Gretel  

i en Hansel.
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