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Eren idèntiques i inseparables,
i tot i així oposades.

L’una tenia el poder de la Llum,
l’altra, el poder de la Foscor…

Als amics que tornen.

I a les mares, els pares, els avis, els tiets 
a qui els agrada reservar-se un raconet de temps

per llegir un llibre amb els seus nens,
creant records memorables.



Transcorreguts quinze anys des de la publicació  
del primer llibre de la saga (era el mes de juny del 
2006 quan El Secret de les Bessones va veure la 
llum), he sentit el desig de tornar a Fairy Oak i 

portar-vos-hi per retrobar els vells amics i tornar a 
veure els llocs que aleshores vam estimar i on ens hi 
vam trobar tan bé. En estar precedit per set llibres, 
és possible que en aquest relat es donin per coneguts 
alguns personatges, noms i costums. Per això m’ha 
semblat útil afegir-hi, al final de la història, unes 

«Notes en llibertat» que espero que ajudaran els nous 
lectors a orientar-se en el poble del Roure Encantat. 
A més, a la pàgina 70 trobareu un arbre genealògic: 

els escolars de Fairy Oak l’hauran d’omplir per  
a l’escola, però vosaltres també ho podeu fer,  
com a joc o per no oblidar la vostra història.

Bona lectura, 
Elisabetta

15è aniversari

¥-............................g............................-µ



9

Un dissabte a la tarda, fred i nevós, la meva germana 
Pervinca em va venir a veure per prendre el nostre habitual 
te de les cinc. Acabava de trucar i el Little Owl i jo vam anar 
a obrir.

—Entra, Vi, de pressa, que aquí et pelaràs de fred. Ja he 
posat l’aigua a escalfar —vaig dir, estirant-la per un braç.

—Amb compte, Babú, amb compte. En els pocs metres 
que separen casa meva de la teva se m’han congelat els ossos.

La Pervinca va correspondre a la parsimoniosa benvingu-
da del Little Owl:

—Hola, Little Owl, vell gos, com estàs? Una abraçada, 
vinga.

Casa Periwinkle
UN VIATGE EN EL TEMPS
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Em dic Vainilla Periwinkle, però des que vam néixer (el 
mateix dia), la meva germana em diu Babú i jo a ella, Vi.

—Serveix-te tu el te i a mi deixa-m’hi les fulletes una 
mica més de temps, et sembla, Babú? Penso que avui m’ani-
rà bé beure’l fort i negre —em va dir la Pervinca aquell dia.

Vaig somriure.
—A tu t’agrada el te tan amarg que fa esgarrifances, Vi, 

sempre t’ha agradat així —li vaig recordar—. Seu a la vora 
del foc. Treu-te aquestes botes mullades, que et portaré 
unes sabates seques.

Ens vam acomodar davant del foc, que espetarregava a 
la llar de foc, amb el Little Owl als nostres peus.

—No et molestis, Babú, aquí s’hi està ben calentó, de 
seguida se m’eixugaran. Has fet algun canvi a la casa? Hi 
ha alguna cosa diferent.

Durant molts anys, el meu marit Jim i jo vam viure a la 
casa que en altres temps havia sigut dels McDale, una case-
ta ben bonica de pedra de dues plantes, coberta de parres, 
al mig del poble. Després de la mort del matrimoni, que 
per desgràcia va passar quan nosaltres encara érem petites 
—dic «per desgràcia» perquè eren una parella de vellets la 
mar de salats i divertits—, la casa va quedar tancada i silen-
ciosa durant molt de temps. Fins que en Jim i jo vam decidir 
formar una família.

Vam haver de treballar-hi força per tornar-la a fer habi-
table, però aleshores érem joves i estàvem plens d’entusias-
me, els amics (en Grisam, la Flox, en Tommy, el seu germà 

Francis, l’Acant, la Nepta) venien a donar-nos un cop de 
mà, i el resultat va ser una caseta acollidora en la qual vam 
viure feliços i on van venir al món les nostres filles, la Sàlvia 
i la Margarida.

Quan la nostra mare va volar al cel —després del pare i 
de la tieta Tomelilla— i la gran casa del carrer dels Ogres 
Baixos va quedar buida, vam deixar el niu dels McDale i 
ens vam mudar aquí, entre els gruixuts murs on la Pervinca 
i jo havíem nascut i crescut.

Els caminets que s’endinsen al jardí, els grans arbres que 
hi fan ombra, els rosers al llarg del mur de pedra que el 
circumda, l’estany amb peixos, el gran hivernacle adossat a 
la casa, les romàntiques hortènsies… Poc o res ha canviat. 
Tampoc per dins.

La cuina on menjàvem, i mengem encara avui, amb l’ai-
güera de pedra, la taula de marbre blanc, els bancs i els mo-
bles dels rebesavis, continua sent la mateixa. Només que, a 
generacions de plats, tasses i gots solts, s’hi han afegit els 
nostres.

El vell sofà davant de la llar de foc, amb la funda de lli 
florejada, on el pare i la mare seien junts després de sopar 
per prendre’s una copeta de licor i explicar-se el dia, és el 
mateix, tan sols he hagut d’arreglar una mica el teixit dels 
braços.

L’estudi del nostre pare, amb el baròmetre de llautó pen-
jat a la paret, la ullera de llarga vista davant de la fines-
tra i els delicats instruments de meteoròleg ordenats a les 
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vitrines, no s’ha tocat. Durant uns anys, la Margarida i jo 
el vam compartir, quan ella estudiava per ser meteoròloga, 
com l’avi, i jo escrivia articles per a La Gaseta de Fairy Oak 
(avui dirigeixo la revista i corregeixo els excel·lents articles 
dels estudiants).

Les fotografies familiars, penjades a l’escala, bé, aques-
tes sí que s’han enriquit amb nous somriures, nous gossos 
que remenen la cua i nous records.

De tant en tant hi fem una mica de manteniment.
—En Jim està arreglant les finestres, les novetats que dius 

potser són aquestes, Vi, ha restaurat i pintat aquelles dues i 
la porta de vidre. Si t’hi has fixat, digue-l’hi, perquè ha fet 
una gran feina i n’està orgullós.

—On és en Jim?
—A baix, polint i pintant.
«A baix» és el lloc on condueix, sense que gaires ho sàpi-

guen, un llarg passadís excavat sota la casa, fosc i tenebrós: 
la Cambra dels Encanteris de la tieta Tomelilla. Has de ser 
una mica valent per recorre’l. La primera vegada que hi vam 
haver d’anar, la Pervinca i jo tremolàvem de por. Després, 
un cop descobert l’encantament, es va tornar fascinant.

Així, comptades cent passes, milers de llumets s’encenen 
màgicament entre les pedres i il·luminen el camí fins a aque-
lla habitació secreta on la tieta, la germana gran de la mare, 
ens ensenyava Màgia a nosaltres, les seves joves nebodes, i 
de tant en tant també als nostres amics Flox Pollimon, Gri-
sam Burdock i Shirley Poppy.

Fins que ens va tocar a nosaltres impartir classes als nos-
tres fills i els nostres nets; aleshores em vaig posar d’acord 
amb la Pervinca que jo ensenyaria a l’hivernacle, un ambi-
ent per a mi molt més agradable per la llum i les plantes, 
que m’encanta conrear, com a la meva tieta, i que ella con-
tinuaria la tradició familiar fent classes als racons tètrics i 
humits de l’habitació subterrània.

Ara que els nostres fills són grans i les classes de Mà-
gia són responsabilitat seva, la Cambra dels Encanteris s’ha 
convertit en el taller d’en Jim, on guarda les eines i es dedica 
als seus invents i a fer feinetes de reparació.

—Em pensava que ja serien aquí, les nenes —va dir la 
Pervinca mirant al seu voltant.

—No, són a casa seva. Hem quedat amb els seus pares 
que ens veurem directament al pub aquesta nit, amb tots 
els altres.

Les nenes són les nostres netes, meves i del meu marit 
Jim, filles de les nostres bessones. Que no ho havia dit? La 
Sàlvia i la Margarida van néixer el mateix dia, com la Vi i jo.

La Pervinca i el seu marit, en Grisam, van tenir tres nens, 
que al seu torn han tingut sis fills. Així que, en total, en-
tre les dues germanes tenim vuit nets, que per a alegria i 
alleujament nostres, ja han donat mostres d’haver heretat 
els poders familiars: els nets de la Pervinca són tots mags de  
la Llum, com jo, mentre que les meves netes són bruixes  
de la Foscor, com ella. 

—La Feli és amb elles? —em va preguntar la Vi.
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—Sí —vaig contestar.
Tots, o gairebé tots, els nens màgics de Fairy Oak tenen 

una fada lluminosa que els segueix i els protegeix. Acostu-
ma a arribar quan neixen i es queda fins al seu quinzè ani-
versari. Després, la norma imposa que la fada deixi el lloc 
per dedicar-se a altres nens.

Sifeliçellaseradirnoshovoldrà va arribar el 30 d’octubre, 
a temps per veure’ns néixer. La Pervinca va proferir el primer 
crit de guerra aquella nit, a les dotze i un segon exactament, 
per tant, el 31 d’octubre. Jo vaig esperar que el sol estigués 
dalt del cel i vaig somriure a la vida al migdia en punt del 
mateix dia. Idèntiques i oposades des del primer moment: 
ella tenebrosa i jo solar.

Durant els anys que es va quedar amb nosaltres, la Feli 
es va fer estimar molt —i valorar molt— per tota la família, 
i amb la tieta Tomelilla, que vivia amb nosaltres, hi va esta-
blir una relació especial. La tieta havia volgut que fos ella, la 
fada. La seva intuïció li deia que era la ideal per a nosaltres, 
i per això havia escrit al Gran Consell perquè invitessin Si-
feliçellaseradirnoshovoldrà a deixar el Regne de les Rosades 
Platejades per conviure amb la nostra família i ser la nostra 
fada mainadera.

La Feli havia acceptat aclaparada per l’emoció, no per la 
remuneració pactada, que seria de deu pètals de rosa al mes 
més dos entrepans de taronja els dies festius, sinó perquè 
qui l’havia fet cridar era ni més ni menys que la Lilà dels 
Senders (aquest és el veritable nom de la tieta), la bruixa 

de la Llum més famosa, sàvia i poderosa de tots els regnes 
encantats, un mite per a la jove fada en la seva primera ex-
periència laboral.

Sabent com els agrada la fruita a les fades, la Tomelilla 
va regalar a la Feli un pot de melmelada de mores buit, però 
que encara feia molta olor, perquè es convertís en el seu ra-
conet privat dins la nostra habitació, i també perquè la fada 
no s’enyorés gaire de casa seva.

La mare li feia el llit cada dia amb molles de pa acabat 
de fer i el pare, amb un rodet de fil de cosir, li va fabricar 
un escriptori on ella solia seure a les nits per escriure el seu 
diari.

De vegades la Pervinca, per fer-li una de les seves bro-
metes, enroscava la tapa del pot amb ella dintre. La Feli 
s’enrabiava molt i, quan sortia, volava per fer-li una trinxa-
pessigada, com en deia ella.

A Fairy Oak, la Feli també hi va fer amigues, amigues 
de debò. L’estimada Desdevent, la primera fada de la Flox, 
que va sacrificar la vida per la nena; es deia Bufodotzebu-
fadesdevent i una de les nostres places li està dedicada. La 
joveníssima fada, alegre i amable, que va venir a substituir 
la Desdevent i a consolar la pobra Flox, es deia Delvente-
namoratpifreespavilat, però per a tots nosaltres era Pifre. 
Sobrelaflor, la delicada fada dels Blossom, que tenia un 
nom complet la mar de dolç: Vetllosobrelaflorqueflorirà. La 
pessimista Detutú, que es deia Menrecordaredetuturecor-
datdemí. L’Ètal, del Regne dels Pètals Blancs, el nom de la 
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qual, llarg i complicat, era Quatrepetalsalcorheportatpera-
tú. I la Piq, el nom complet de la qual, Notoelspolzesque-
piquen, sonava més com una informació per molt que ella 
afirmés que es tractava d’una citació culta, i que era la fada 
mainadera una mica cepada i de tarannà guerrer dels set 
germans Corbirock.

El dia del nostre quinzè aniversari, després d’haver-nos 
cuidat i vist créixer, d’haver escoltat les nostres confidències, 
viscut amb nosaltres mil i una aventures, aclarit molts dels 
nostres dubtes i resolt embolics, d’haver assumit la respon-
sabilitat en els nostres problemes, d’haver-nos salvat la vida, 
protegit i estimat, en resum, després d’haver compartit amb 
nosaltres cada minutinstant d’aquells anys, la Feli se’n va 
anar sense dir adeu. Algú li devia haver dit que la millor 
manera d’acomiadar-se és no dir res de res, i que el mi llor 
record que pots guardar és el d’un dia qualsevol. El fet és 
que aquell matí, simplement ja no la vam trobar.

Però més endavant va tornar. Molts anys després.
Quan la Sàlvia i la Margarida estaven a punt de néixer, 

vaig escriure al Gran Consell demanant als savis que m’en-
viessin la Feli com a mainadera. I ella va arribar, tan minús-
cula, resplendent i bonica com jo la recordava. I l’emoció 
de tornar-nos a veure va ser gran, colpidora. Quantes llà-
grimes, aquell dia! La Pervinca també es va emocionar, tot 
i que a ella, pel seu caràcter rebel i inquiet, no sempre li 
havia fet gràcia que una fada la seguís i la controlés a cada 
moment. Els seus fills no en van tenir cap, i tampoc en tenen 

els seus nets, ni tan sols en Grisam, el seu marit, va tenir 
una fada de petit. A casa dels Burdock, senzillament, no és 
costum.

—La Feli potser vindrà més tard, Vi. Si pot, passa per 
aquí cada dia —vaig dir—. Té, el te. Ves amb compte, que 
la tassa crema.

—Gràcies, Babú. Com és que has tret les fotos velles?
La tauleta del cafè, davant del sofà, estava atapeïda de 

fotografies familiars.
—Les estic ordenant per a les nenes. Són allà al calaix, 

guardades de qualsevol manera des de fa tants anys que, 
quan en busco una, no la trobo mai.

—Digue-m’ho a mi —va sospirar la Pervinca—, un dia 
obriré el nostre fatídic calaix per fer el mateix i com sempre 
ho hauré de deixar córrer i tancar-lo un altre cop.

—Jo ja ho he fet tantes vegades… Però l’altre dia vaig 
entrar a la botiga de la Prímula i vaig veure aquells àlbums 
que la seva neta ha fet amb retalls. Oi que són bonics? S’as-
semblen als que utilitzava la mare. Doncs bé, en vaig com-
prar i he començat a enganxar-hi les fotos. Estic recons-
truint la nostra història, Vi. Mira…

—Som nosaltres dues a l’embarcador, amb la Flox. Jo 
també la tinc, aquesta foto. Quant anys devíem tenir lla-
vors?

—Havíem fet dotze anys. Recordes què fèiem? 
—Miràvem els peixos?
—Bé, més o menys.
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—Per què rius?
—Ric perquè em sembla increïble que no et recordis 

d’aquells dies, Vi.
—M’estàs dient que aquesta foto és de quan… Oooh, 

Babú, esclar que recordo el que va passar! Va ser una bo-
geria!

Era primavera, però feia tant de fred com ara, i amb la 
Flox, en Grisam, l’Acant, en Tommy, en Francis, en Celas-
tre, la Nepta i molts nous amics acabàvem de trobar una 
història perduda…

Recordo que, de vegades, la Feli es quedava desperta 
tota la nit. En aquelles hores silencioses, la petita fada es-
crivia el seu diari i endreçava les nostres coses: una agulla 
de ganxo o una cinta que havia caigut a terra i havia anat a 
parar sota d’un llit, dos mitjons per aparellar… Esperava 
la sortida del sol deixant vagar el pensament pels records 
dels anys acabats de passar i també per les incerteses dels 
anys futurs.

—Quin temps fa? —li va preguntar la Pervinca obrint 
un ull i desemmandrint-se com un gat. La llum del matí la 
molestava, tot i que a la nostra habitació arribava filtrada 
pels arbres. Encara li passa ara si els porticons no estan 
ben tancats.

—Neva pluja —va contestar la fada amb un sospir—. I 
pensar que som a finals de març…

Poc després, des del pis de sota ens va arribar la veu de 
la nostra mare.

El relat de la Vainilla
h

L’OGREMORT
La Història, quin martiri!
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~ El relat de la Vainilla ~

—Esteu despertes, Feli? Sisplau, ajuda que es llevin les 
noies, és tard. Baixeu a esmorzar, vinga —cridava des de 
la cuina.

—Amunt, marmotes! —ens va saludar el nostre pare 
obrint la porta.

Una deliciosa oloreta de pa torrat va envair l’habitació.
—Obre els ulls, Babú, és hora d’anar a l’escola, va, lle-

va’t —em va cridar la Pervinca, esperant guanyar així una 
mica de temps al llit si m’enviava a mi primera al lavabo.

—Que fa sol? —vaig balbucejar mig adormida.
—No, gens de sol. Plou neu o neva pluja, no ho sé, pre-

gunta-ho a la Feli, ella té les idees clares.
Per ser l’inici de la primavera, era molt incert. Queia 

neu pesant i humida des de feia tants dies i feia tant de fred 
que venia de gust arraulir-se en algun raconet i esperar que 
el sol tornés a escalfar l’aire.

—Oh, que bé, avui tinc Art a primera hora —vaig re-
cordar, i em vaig llevar de molt bon humor—. L’Art m’a-
grada. Sobretot m’agrada la cara de la Flox quan fem Art 
—vaig dir volant, literalment, al lavabo.

—Quina sort que tens —va remugar la Vi amb les man-
tes per damunt del cap—. Jo tinc Història a primera hora.

—Vaja. Quina manera tan horrible de començar el dia 
—vaig dir, sentint-ho per la meva germana—. Bé, conso-
la’t, a mi em toca a cinquena hora.

Odiàvem les classes d’Història, i el professor Absenci 
Enormous ens odiava a nosaltres. L’anomenàvem Ogre-

mort perquè era tan gros com devia ser un ogre —si és 
que encara hi havia ogres a Fairy Oak—, caminava com 
a nosaltres ens semblava que caminaven els ogres, remu-
gava com imaginàvem que remugaven els ogres, tenia les 
parpelles sempre abaixades i no aixecava mai la vista, com 
un mort. Era informe i gris com un… No, no sabria dir de 
quin color són els ogres. Ell semblava un calamar gegant.

Et venien ganes d’arrencar-te les ungles, de tan avorrit 
que era. Per pronunciar quatre paraules s’hi estava hores, 
més ben dir, eres! Semblava que les lletres li pesessin a la 
llengua i li costés empenye-les enfora a través dels seus 
llavis lívids i carnosos: blof! A nosaltres, els alumnes, ens 
feia un cert efecte. La Pervinca n’hauria dit «fàstic».

Quan ens preguntava a classe, adoptava la posició del 
senglar —projectat cap endavant amb el cap baix, a punt 
per carregar—, i amb veu de caverna inundada cridava 
clapotejant: «Tercera fila, segon pupitre de l’esquerra, a la 
pissarra, per favor». Era com si jugués a barcos, no ens deia 
mai pel nom, potser perquè no se’l sabia. Després, amb 
la mandíbula tova, inclinat sobre el quadern del profes-
sor, ens deia: «Set-cents vint-i-nou». I nosaltres pensàvem 
tremolant: «Què vol saber? És una data, els anys que té, el 
seu pes en tones, els “zunt” que ens llançarà si ens equivo-
quem en la resposta?».

O bé disparava a boca de canó sense dir res més: «Pas 
del Gogoniant!». I? Pas del Gogoniant, sí, existeix. Potser 
volia que li diguéssim que el port entre les muntanyes més 

~ L’Ogremort ~
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~ El relat de la Vainilla ~ ~ L’Ogremort ~

altes de la nostra regió està just per damunt dels nostres 
caps? En tot cas seria una pregunta de Geografia, i ell en-
senyava Història.

Les seves preguntes eren com jeroglífics. O potser seria 
més correcte dir-ne suplicis. Per si no fos prou, ens trac-
tava de vós, a nosaltres, uns nens! Quan ens dirigia la pa-
raula, ens giràvem per saber a qui s’adreçava. Un cop va 
preguntar a la Vi:

—Heu estudiat la batalla del Pic Negre?
—Els altres no ho sé, jo sí —va dir ella.
Li va posar un tres i la va fer tornar al seu pupitre. A 

casa, la Pervinca es va endur una bona esbroncada de la 
mare, el pare i la tieta Tomelilla, perquè segons ells s’havia 
volgut fer la graciosa. Ella?!

Aquell matí, quan l’Ogremort va entrar a l’aula després 
d’haver martiritzat durant tot el matí els estudiants de l’es-
cola Horace, ens va trobar cansats i afamats.

—Vuit, nou, set —va dir tirant la seva cartera de cuir 
negre sobre la taula. Va treure el quadern del professor i el 
llibre d’Història i es va deixar caure damunt la cadira.

—Vuit, nou, set —va repetir la Flox en veu baixa, obrint 
desmenjadament el llibre per la pàgina vuit-cents noran-
ta-set. I, enganxada a mi, em va murmurar—: A un mag 
tan dolent no li haurien de permetre ser professor.

Per sort, l’Ogremort no la va sentir.
Però després…
—Uf —va sospirar la Flox, desconsolada davant la pà-

gina en qüestió—. Dates i noms, noms i dates, i ni un sol 
color. —I sense pensar-hi, va badallar com un hipopò-
tam—: Uaixx!

El professor va aixecar la mirada; els seus ulls, dues mi-
res de fusell que apuntaven cap a la meva millor amiga, 
que evidentment no es va adonar de res.

—Segona fila, primer pupitre de la dreta, alumna de 
l’esquerra —va cridar l’Enormous. En la seva veu, la pro-
mesa d’una mort lenta.

Li vaig tocar la cama a la Flox i li vaig suggerir que mi-
rés endavant. En aquell moment, la nena dels colors es va 
tornar blanca.

No estàvem acostumats a tenir els seus ulls a sobre, no 
ens mirava mai i, quan ens mirava, no ens veia; la seva 
mirada passava a través de nosaltres com si fóssim fantas-
mes.

Aquella vegada, en canvi, l’Absenci Enormous mirava 
la Flox amb expressió de disgust. Semblava que es pre-
guntés: «Què hi fa, aquesta “cosa” a la meva classe? Ca-
ram, vols dir no és una nena?».

Després, els seus ulls es van clavar en els meus, però 
només els ulls, perquè tota la resta va continuar immòbil. 
D’un en un, ens va anar observant a tots i, atenció, ens va 
veure!

—Mil set-cents dotze —va esbufegar amb veu espec-
tral.

No es va sentir volar ni una mosca, entre altres coses 
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perquè, a banda que estàvem molt espantats, no enteníem 
què volia que féssim: no teníem llibres de mil set-centes 
dotze pàgines ni recordàvem que fos una data important. 
Per això ens vam quedar quiets i muts com estàtues.

I el seu humor va anar a pitjor.
El caparrot se li va enfonsar entre les espatlles, el tors 

flàccid va avançar fins a cobrir la taula, els colzes es van 
separar i els punys es van tancar; en aquell moment sem-
blava un cranc de cent vint quilos que espera la marea.

Vam veure brillar una gota a la comissura de la seva 
boca i vam sentir el soroll de la cadira que s’arrossegava.

Després, foscor.
Al final de les classes, la directora Flumen, alarmada 

pels crits d’una professora, va venir corrents a la nostra 
classe i ens va trobar penjats cap per avall, embolcallats en 
capolls de seda.

Aquell càstig va desencadenar un bon enrenou i un 
gran debat sobre l’ús dels poders a l’escola per part dels 
professors (als alumnes els estava prohibit). Sobre aquest 
punt, de fet, la llei dels mags era, i crec que encara ho és, 
força confusa. Com que és molt antiga i està escrita a mà, 
es presta fàcilment a malentesos: així, on algú podria llegir 
«recórrer a encantaments», és a dir, a encanteris, d’altres hi 
llegeixen «recórrer a encartaments», és a dir, a documents 
referits a un tràmit burocràtic. No cal dir que el nostre pro-
fessor es trobava entre els qui hi llegien «encantaments». 
Ens va encolomar la culpa als alumnes.

—No estudien, no llegeixen, no recorden, no entenen. 
Em pregunto fins i tot si estan dotats de cervell —es va 
queixar l’endemà conversant amb la directora.

—Però en les altres assignatures no van tan malament 
—va objectar ella.

—Les altres assignatures són insignificants! —va repli-
car l’Ogremort amb vehemència—. Qualsevol pot apren-
dre’s de memòria una poesia o sumar dues quantitats. Si 
l’hi demanessin, fins i tot un hàmster ho sabria fer!

~ L’Ogremort ~
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—Bé, ara a Literatura i Matemàtiques fan més que 
això…

—Ho dubto! De tota manera, està comprovat que no 
són capaços d’aprendre la meva assignatura —va con-
cloure el professor.

La directora va obrir el quadern del professor i va veure 
les nostres notes en Història: instintivament les va sumar i 
el resultat va ser quaranta-vuit, que va dividir entre dotze, 
els que érem, i va obtenir una mitjana de quatre.

—Comprenc que no és fàcil —va sospirar, desanima-
da—. Vull dir, que no deu ser fàcil fer que uns nois s’apas-
sionin per una assignatura tan important i alhora tan… 
fúnebre, oi? Tota aquella llista de morts…

El professor va fer un bot.
—Aquells morts són els nostres herois, els nostres Pa-

res Fundadors, els nostres inventors, científics, els nostres 
mags i bruixes excel·lentíssims, aquells que van forjar la 
història d’aquest poble! —va protestar ofès.

—Naturalment! Són els nostres herois, només faltaria! 
Són morts, però els hem de recordar —va intentar cor-
regir-se l’Eufòrbia Flumen, que durant trenta anys ha-
via ensenyat Matemàtiques i Ciències a l’escola que ara 
dirigia—. Només miro de posar-me en el lloc d’aquests 
jovenets i penso que, si no vas conèixer aquells morts, si 
van viure segles abans que nasquessis, en un món que ni 
tan sols pots imaginar, i si les seves fotografies als llibres 
van adquirint un color sèpia crepuscular d’allò més depri-

ment… En fi, que no és fàcil, no és fàcil —va concloure la 
Flumen, que va tornar el quadern al professor assegut da-
vant seu. Després va ajuntar les mans amb força i, adop-
tant una actitud optimista, va dir—: Trobi la manera de fer 
que s’apassionin per la Història, eh? Faci reviure els morts! 
—va exclamar amb un somriure radiant que convidava a 
l’alegria i a la perseverança.

L’Absenci Enormous va sortir del despatx tan ombrí-
vol com una tapa de claveguera sota la pluja, i la directora 
va poder considerar-se afortunada si la seva secretària, la 
senyora Consella, no la va trobar penjada boca avall em-
bolcallada en un capoll de seda.

A la classe següent, tot va tornar a ser com sempre: els 
grans ulls d’anguila ens ignoraven i a nosaltres se’ns des-
encaixaven les mandíbules tractant de no badallar.

Fins que un bon dia es va produir el miracle: en Robin 
Windflower, de sobrenom Pardalet, que anava en bicicleta 
fora de l’escola, no va poder frenar, va envestir l’Enormous 
i li va trencar el dit gros del peu. I la nostra vida va canviar 
cap a millor.

~ L’Ogremort ~


