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El rei no tan sols havia convidat els seus familiars,  
amics i coneguts, sinó també un grup de fades  

perquè elles fossin amables i generoses amb la nounata.  
Eren tretze fades al seu regne, però només  

tenia dotze plats d’or per servir l’àpat.  
Així doncs, va haver de prescindir d’una.

La beLLa dorment.  Jacob i Wilhelm Grimm
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Acabo d’arribar a casa meva.
No sé quina hora és.
Ni quant temps ha passat des que me’n vaig anar.
Estic espantada. Tremolo.
I el cor em batega a mil per hora.
—On has estat, filla? —m’ha preguntat la mare 

quan he passat per la sala.
—He anat a passejar pel riu —he respost.
—Amb l’Albert?
L’Albert... És clar! Ara me’n recordo. Jo havia que-

dat amb el meu amic Albert per anar a pescar.
—No. Tota sola. He estat... al riu, mirant granotes 

—he respost a la mare.



~ 8  ~

Però he mentit. 
No he estat al riu. Ni a la plaça. Ni al pont dels  

carruatges.
No he estat en cap lloc conegut.
Vinc d’un altre indret. Un indret increïble. Un in-

dret on mai abans no havia estat. I on mai no havia 
pensat que aniria.

Vinc de...
—No vols sopar? —m’ha preguntat el pare quan 

estava a punt de pujar a l’habitació.
—Mmmmmm, no, no tinc gana. És que ja he men-

jat... He... Me’n vaig a dormir. Estic cansada i demà 
comença l’escola.

—Com vulguis.
—Bona nit, mare.
—Fins demà, bonica.
—Bona nit, pare.
—Que descansis, filla.
Puf ! Sort que els pares no m’han continuat fent 

preguntes.
Pot ser que demà els expliqui alguna cosa. Però no 

sé si em creuran.
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El que m’ha passat és molt difícil d’explicar. I molt 
difícil d’entendre. Fins i tot per a mi.

Per això he començat a escriure-ho. Per poder or-
denar-ho al meu cap.

Puf !
Sóc a la meva habitació. Al pupitre que hi ha a la 

vora de la finestra.
El vent agita les fulles de l’arbre que hi ha fora.  

I la llum groguenca d’un fanalet m’ il·lumina l’escrip- 
tori.

Em suen les mans.
Em tremolen els peus.
I tinc por.
Encara puc veure la seva imatge. La seva llarga ca-

bellera blanca. Els seus ulls blaus. Les seves ungles 
llargues. El seu bastó amb el puny hexagonal. El seu 
riure...

Malèfica.
Puf, puf, puf.
Comencem per l’ inici.
Tinc deu anys. Em dic Perla. I aquesta és la meva 

història.


