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Per a la Laura, sempre. I per a la Mireia, que a més
va batejar aquest llibre i va generar la idea inicial amb
una frase pronunciada un dia mentre es banyava i que
no ha tornat a repetir mai més: «La pilota Japler, una
pilota que només es pot llançar enrere». Elles són el
batec i la força.
Per jugar al futbol no s’ha de patir. El que es fa
patint no pot sortir bé.
Carles Rexach (exjugador del F.C. Barcelona)
El futbol està fet d’errors, perquè el partit perfecte
és 0-0.
Michel Platini (exjugador de la Juventus)
La sensació de veure Iuri Gagarin volar per l’espai
només la supera el goig de parar un penalti.
Lev Yashin (exporter del Dinamo de Moscou)
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1
Les vacances d’estiu

–S

óc un egoista, un individualista,
un mentider i he enganyat massa

gent…
Aquestes són les paraules d’un desconegut
a qui no havia vist mai abans i que em van
canviar l’estiu i, en certa manera, la vida.
Et sorprèn? Doncs és la veritat. Unes vacances que em pensava que serien un desastre absolut van acabar sent una aventura i una
experiència fantàstiques i gens corrents.
Però no vull avançar esdeveniments i
potser valdrà més que expliqui aquesta estranya i molt inquietant història per passos,
amb calma i mirant de no deixar-me res im-
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portant. A mi també em convindrà fer-ho
així per tenir constància que realment no va
ser un somni i que les coses van passar tal
com les recordo.
I si hem d’anar al començament, hauré
d’explicar que em dic Abril i que tinc un germà més gran que es diu Biel. I aquí comencen quasi tots els meus problemes: el Biel.
Pel que jo sé, hi ha gent que té germans
grans que no els amarguen l’existència en
tot moment. Alguns senzillament es limiten
a passar de tot i només els ignoren, i d’altres
fins i tot poden arribar a ser encantadors i
simpàtics. A mi, per desgràcia, m’ha tocat
un monstre capaç d’amargar-te la vida, de fer
que alguns dies siguin del tot insuportables
i d’aconseguir que els problemes sempre es
multipliquin.
Reconec també que té algunes coses bones, no gaires, però en té dues que són més
fortes que qualsevol altra i que sempre ho
acaben espatllant tot: no para de fer bromes
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molt pesades a totes hores i no es cansa mai
de dir mentides que m’afecten a mi.
—Vine, Abril, vine. De pressa! —vaig sentir que cridava el dia que, de fet, podríem dir
que va començar tot aquest enrenou que us
he d’explicar ara mateix—. Acabo de descobrir un passadís secret darrere el moble del
menjador.
Dec ser una miqueta bleda, però sense pensar-m’ho dues vegades, vaig deixar
les meves construccions i em vaig plantar
al menjador d’una revolada. He de dir que
m’encanten els misteris i, si el meu germà
havia trobat un túnel misteriós, el primer que
em va venir al cap va ser que allò podia ser
l’inici d’una aventura molt interessant.
És clar que, mentre corria pel passadís,
també vaig pensar que havíem viscut tota la
vida en aquella casa i que mai ningú havia
vist un passadís secret darrere el moble del
menjador, però ja se sap que, de vegades,
els grans descobriments són casuals, fruit de
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l’atzar, i apareixen quan menys te’ls esperes
i sense avisar i, per tant, no vaig donar gaire
importància a aquella sospita inicial.
El Biel havia separat el trinxant de la paret.
Hi havia l’espai just per passar-hi ben doblegada i ell, dret en un costat, em va convidar a
entrar-hi. No m’ho vaig pensar dues vegades.
Em vaig posar de genolls i vaig començar a
moure’m de quatre grapes entre el mur i el
moble. Quan vaig ser al mig vaig començar a
picar amb el puny contra la paret, tal com havia vist fer grapats de vegades a les pel·lícules
per veure si un canvi de so m’indicava
l’existència exacta de la via secreta.
—No el trobo. Estàs segur que l’has vist
aquí? —vaig preguntar al meu germà.
Però, pel que vaig poder deduir al cap d’un
moment, el Biel ja no hi era. S’havia canviat,
s’havia posat a la part frontal del moble i des
d’allí empenyia amb totes les seves forces.
De cop i volta, vaig notar aquella pressió i em
vaig sentir ofegada, aixafada contra el paper
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pintat de flors. No m’agradava gens aquella
sensació i reconec que em feia mal, que em
vaig espantar molt i que vaig començar a
cridar i a plorar de manera exagerada. De
l’altre costat del moble m’arribaven les riallades del meu germà, que seguia fent una
pressió cada vegada més forta. Vaig notar
que ja no em podia ni bellugar i encara em
vaig espantar més.
—Has trobat el passadís? —em va preguntar sense deixar de riure.
—Mamaaaaaaaaaaa!!!!! —vaig cridar jo
amb tota la força dels meus pulmons.
—T’agrada el passadís secret, Abril?
—Mamaaaaaaaaaaa!!!!!
—Què passa? —va preguntar la mare,
que, alertada pels crits, va aparèixer al menjador.
—Res —va dir el Biel—. Només estem jugant.
Però els meus plors desfermats indicaven
tot el contrari. Durant uns segons, la mare
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em sentia cridar però no em veia fins que,
finalment, es va adonar d’on era.
—Biel —va ordenar amb decisió—, vols
fer el favor de sortir d’aquí i deixar en pau la
teva germana? Com és que sempre l’has de
fer enrabiar?
—Jo no he fet res —es va defensar ell
sense deixar d’empènyer el moble mentre jo
continuava plorant a l’altre costat.
—Surt d’aquí ara mateix! —va cridar la mare.
El Biel va obeir, la mare va moure el moble
i jo vaig poder sortir, espantada, tremolosa i
plorant a llàgrima viva.
—Què hi feies, al darrere el moble? —em
va preguntar a mi.
—El Biel —li vaig dir sanglotant amb dificultat— m’ha dit que hi havia un passadís
secret.
—Un passadís secret? —va preguntar la
mare—. No pareu mai amb aquestes bestieses. Com és que sempre et creus tot el que
et diu el teu germà?
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No vaig respondre i també em vaig preguntar en silenci com és que encara em creia
el que deia el meu germà, si sempre explicava mentides i buscava en tot moment la millor manera de fer-me la guitza. Aquella tarda
es va acabar amb el Biel castigat a la seva
habitació i jo tornant al meu castell misteriós
fet amb el joc de peces d’acoblar.
Després de sopar i abans d’anar a dormir,
el pare i la mare ens van donar una notícia
que no ens esperàvem. Aquell estiu aniríem
de vacances a un lloc nou, on no havíem
estat mai abans, un poble de la costa molt
bonic i, a més, amb sorpresa incorporada.
«Sorpresa incorporada», vaig pensar jo.
Quina sorpresa incorporada?
I la sorpresa era que no hi aniríem només
nosaltres quatre, com sempre fèiem. També
ens hi acompanyaria l’Emma, la meva millor
amiga. Per coses de la feina, els seus pares
no podien fer vacances aquell any i ella es
quedaria amb nosaltres tot l’estiu.
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—Buf, quin rotllo! —va exclamar el Biel,
que no es va poder reprimir, cremat com
estava pel càstig de la tarda.
Jo, encara que sembli mentida, podria dir
que fins i tot, i sense que serveixi de precedent, en aquell moment vaig estar completament d’acord amb el meu germà. I tot i
que no vaig dir res, també ho vaig trobar un
rotllo espantós, allò de compartir vacances
amb l’Emma i amb el Biel.
I no em mal interpreteu, no és que no
m’agradés estar amb l’Emma. És la meva millor amiga, ens avenim molt bé i no tenia cap
problema per compartir les vacances amb
ella, però feia cosa de mig any que estava
absolutament insuportable. Un bon dia se li
va girar el cervell i des d’aleshores ja no li ha
tornat mai més al seu lloc.
I suposo que us preguntareu què li va passar. Doncs la pitjor cosa del món. Es va enamorar com una burra del meu germà Biel.
Ja són ganes, també. Quan m’ho va dir, ho
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recordo perfectament, em pensava que em
feia una broma de mal gust o alguna cosa
semblant. Fins i tot vaig mirar el calendari de l’agenda escolar per si es tractava del
dia dels Sants Innocents. En veure que no,
que era el mes d’octubre, vaig mirar al meu
voltant, per tots els racons del centre comercial, intentant localitzar la càmera oculta i
els equips de televisió que m’indiquessin que
estava sent víctima d’una juguesca televisiva.
Res tampoc. Aleshores me la vaig mirar i li
vaig veure els ulls perduts i el posat de fava.
Al moment vaig pensar: «És veritat, m’està
dient la veritat. S’ha enamorat. I s’ha enamorat del meu germà! Quin desastre!».
I després em va venir una veu interior que
em repetia sense parar: «Estàs perduda, estàs
totalment perduda!»
Me la vaig tornar a mirar de dalt a baix,
sense acabar-m’ho de creure del tot, esperant que d’un moment a l’altre es posés a
riure i em digués:
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—És broma, Abril. Si haguessis vist quina
cara has fet!
Però no, no va dir res. Només es va quedar amb la mirada perduda i amb cara de
bleda. Tants i tants nois que hi ha al món i
la meva millor amiga s’ha d’anar a penjar del
brètol del meu germà gran.
—Ai, és tan guapo! —va exclamar de cop,
sospirant de manera sorollosa i evident—.
Tan guapo!
—I també és un mentider. I un empipador.
I un poca-solta. No sap fer altra cosa que
molestar i dir mentides. Sobretot dir mentides. No para de dir mentides! —vaig afegir
jo, força enfadada.
—Això t’ho sembla a tu —em va replicar— perquè ets la seva germana, te’l mires
amb uns altres ulls i no ets capaç d’apreciarlo, però és un noi encantador. El més encantador de tots els nois que hi ha al món.
Em vaig estimar més callar i no entrar en
una discussió que potser s’hauria acabat molt
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malament, però des d’aleshores res no ha
tornat a ser com abans.
I ara, si no vols brou, doncs dues tasses.
Com si no n’hagués tingut prou d’aguantarla durant tot el curs, amb les seves rialletes
de conill, les seves rucades i les ganes boges
d’estar com més a la vora del Biel millor.
Com si no m’hagués costat una barbaritat
anar posant excuses per evitar que anéssim
tot el dia darrere el meu germà com dues
ovelletes. Ara no em tocarà altre remei que
tenir sessió intensiva d’enamorament durant
tot l’estiu, amb el problema afegit que el juliol
i l’agost són mesos sense escola i, per tant,
amb totes les hores lliures i amb poques possibilitats d’al·legar deures i activitats urgents
que s’hagin de fer sens falta. Quin suplici
m’esperava!
Si el Biel fos d’una altra manera —i jo el
conec millor que ningú en aquest món que
fa massa anys que el pateixo— encara li ho
podria explicar, però sabia del cert que si el
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meu germà em descobria alguna debilitat o
s’assabentava que hi havia alguna cosa que
em fastigueja, aleshores hi burxaria fins que
se’n cansés. Vaig pensar que seria millor improvisar sobre la marxa i mirar de demostrar
a l’Emma, sobre el terreny, la veritable cara
del Biel. Si arribava a descobrir per ella mateixa que era un mentider insuportable i que
no sabia fer altra cosa que molestar, de segur
que li baixaria l’enamorament a l’instant. El
problema era com fer-ho perquè s’adonés
de la veritat. Bé, ja miraria de pensar alguna
cosa.
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