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El sEcrEt dE lEs BEssonEs

Elisabetta Gnone

Llibre 1



A en Will,
que li encanta llegir
al banc
a l’ombra del pomer
mentre llança
la pilota a la Nani.

I a la Nani, que
ha après a esperar
que en Will
acabi la pàgina.



Des de fa més de mil anys,  
a la mitjanit en punt, a les cases  

de Fairy Oak s’esdevé un fet magnífic:  
minúscules fades lluminoses conten  

històries de nens a bruixes d’ulls bondadosos,  
que escolten emocionades i atentes.

Insòlit, oi?
Tothom sap que les fades i les bruixes  
no s’avenen gens i que a les bruixes  

no els agraden els nens.  
Però ens trobem a la vall del Pradverd,  

al poble de Fairy Oak,  
i aquí les coses són des de sempre  

un pèl diferents…
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Arribada a Fairy Oak

Quan vaig arribar a Fairy Oak, les nenes estaven a 
punt de néixer. Havia fet un llaaarg viatge i havia 
creuat molts regnes màgics per arribar al poble del 
Roure Encantat. Tenia les ales cansades, però l’emo-
ció feia que no pogués aturar-ne la tremolor: s’entén, 
era la meva primera experiència laboral!

—Bon dia. Em dic Sifeliçjoseredirvoshovoldré i 
soc la fada mainadera que vau demanar al Gran 
Consell! —vaig dir a la velleta que havia tret el cap 
per la porta.

Tenia els cabells blancs com les roses del seu jar-
dí, les mans llargues i primes, i unes maneres de 
reina. Durant uns segons no va dir res. Els ulls els 
tenia ben oberts i fixos en mi, i per un moment vaig 
dubtar si no era de pedra, perquè, en comptes de 
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contestar-me, s’estava callada i immòbil com una 
estàtua.

De cop i volta es va sobresaltar, va tancar una mica 
els ulls per sentir-hi millor i va dir:

—Eh???
No vaig tenir temps de repetir-ho perquè ella, des-

prés de fer un llaaaarg sospir i tota somrient, em va 
dir:

—Encantada de coneixe’t, Ferafeliç, vull dir Voldria-
seruncendrer… en fi, benvinguda. Deixa’m que et 
miri, ets més maca i tot del que m’imaginava. Sis-
plau, entra i seu si vols sobre aquest pastisset de cire-
res; l’acabo de treure del forn i encara està calent, hi 
estaràs la mar de bé i podràs descansar.

L’elegant senyora es va asseure en un gran balancí 
que grinyolava, es va arreglar amb cura el seu bonic 
vestit verd sàlvia i va adoptar un aire solemne.

—Com ja vaig dir al Gran Consell, estimada fada, 
se’t retribuirà amb deu pètals de rosa al mes, més  
dos entrepans amb taronja els dies de festa. I… 
m’agradaria poder-te dir Feli, si no hi tens inconve-
nient.

Oh, deu pètals al mes em semblaven més que bé, 
tu diràs! I no diguem això dels entrepans amb 
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taronja: em tornen boja! Però Feli… què n’havia fet 
del meu preciós nom!

Vaig adoptar el to més seriós i solemne que tenia 
i…

—Em sento honorada de treballar per a vós, bruixa 
Tomelilla —vaig dir d’una tirada. I era veritat. La 
Lalla Tomelilla era la bruixa més famosa i estimada 
de tots els temps, i per a mi era un mite. Havia rebut 
tres Plomes d’Or al valor i la bondat i les distincions 
més importants pels seus descobriments en el camp 
màgic. Sobre ella corrien mil i una llegendes, es deia 
que havia cavalcat un drac alat, que podia domar les 
onades de l’oceà només amb la mirada, que sabia 
com fer-ho perquè la fusta florís… i moltes més co-
ses.

La veritat? La vaig descobrir amb el temps, si bé al-
guna cosa en els seus ulls em deia que podia haver 
cavalcat un drac, i tant que sí! I que aquelles històries 
havien de ser reals! De tota manera, la Tomelilla no 
en va presumir mai. Era una persona molt discreta i 
molt sàvia, potser la més sàvia de totes les bruixes de 
la Llum.

Era tot un honor treballar per a ella. I ben aviat vaig 
poder comprovar que també havia estat una sort.
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El Roure Encantat

Fairy Oak era un poble encantador. Les cases de 
pedra tenien balcons i jardins florits, amb parets re-
cobertes de mores i roses silvestres. Els habitants 
eren gairebé tots molt atents, i hi havia molts, moltís-
sims nens. Una cosa sobretot, però, el convertia en 
un poble ben especial: a causa d’un antic encanteri, o 
potser per la voluntat de les estrelles del Nord, Fairy 
Oak era l’únic lloc, de tots els mons reals i encantats, 
on humans, humans amb poders màgics i criatures 
màgiques vivien junts, barrejats des de feia temps en 
perfecta harmonia. Bruixes, fades, mags vivien a les 
cases de Fairy Oak com a ciutadans normals, i així 
se’ls considerava en aquella comunitat.

Els «Mags», com les bruixes i els mags solien ano-
menar-se, havien estat els amos inqüestionables 
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d’aquelles terres molt abans dels «Nomags». I quan 
van arribar aquests, en comptes de lluitar contra ells, 
els van ajudar a establir-s’hi. El cap dels Mags va 
aconsellar al cap dels Nomags una vall tranquil·la 
que mirava cap al mar encalmat d’una badia àmplia  
i profunda.

Era la vall de Pratverd. El Mont Adum i els altres 
boscos l’arreceraven dels vents gèlids de l’est, i dos 
rius d’aigües cristal·lines feien que la terra fos verda i 
exuberant.

Era un lloc de somni. I, de fet, algú ja l’havia escollit 
com a lloc per viure: un roure! S’estava tot sol al mig 
d’una clariana i era l’arbre més gran que els homes 
haguessin vist mai. Però no era la grandària la seva 
característica més sorprenent: el Roure parlava! Més 
ben dit, per ser exactes, no callava mai. Tot el que li 
passava pel cap (si de cap es pot parlar) ho pronunci-
ava en veu alta, com fan les persones soles.

El Roure va estar molt content de tenir finalment 
companyia. I així, Mags i Nomags van construir al 
seu voltant el primer poble de la regió, i en honor seu 
en van dir Fairy Oak, que vol dir precisament Roure 
Encantat.

Els anys van passar. L’aliança es va transformar en 
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amistat i ben aviat els dos pobles es van convertir en 
un de sol. El coneixement recíproc va donar uns re-
sultats extraordinaris: els Nomags van ensenyar als 
Mags l’art de la pesca, l’agricultura, la cria d’animals 
i les matemàtiques, la història, la geografia…

Els Mags, per la seva part, van organitzar especta-
cles portentosos, en els quals van demostrar saber 
una increïble varietat de màgies i d’encanteris. I al-
guns d’aquests van ser molt útils per a la comunitat.

En dues coses no es van posar mai d’acord: en les 
ciències i en la medicina; en això, cadascú va mante-
nir sempre les seves idees.

Durant anys va ser un dels regnes més rics i alegres 
de tots els temps.

Fins que, una terrible nit d’estiu, van començar els 
atacs: no pas d’altres pobles, perquè no n’hi havia en 
aquelles terres. Va ser el Mal absolut qui va posar la 
banya al regne de Fairy Oak. Un enemic sense rostre 
ni ànima, decidit a destruir pel plaer de destruir.

Al llarg dels anys, el poble de la Vall hi havia lluitat 
un munt de vegades i sempre l’havia derrotat. Jo era 
aleshores molt petita, vivia al meu regne, i tot el que 
en sé ho vaig aprendre més endavant, de la Tomelilla 
i… pobra de mi, de l’experiència.
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De tota manera, quan vaig arribar a Fairy Oak, 
l’harmonia i la calma regnaven encara al poble i feia 
molts anys que no hi havia records de batalles.

En tot aquell temps, els estrafolaris costums dels 
Nomags s’havien barrejat amb els estrafolaris cos-
tums dels Mags i era gairebé impossible distingir els 
uns dels altres. Per exemple: la Ginestola Gill. Va 
des aparèixer una tarda d’estiu de la butaca del seu 
jardí. En el seu lloc va deixar una pilota de xocolata i 
una nota que deia: «Gooool!».

Què se n’havia fet, de la Ginestola Gill? Era una 
Humana, és a dir, una Nomaga, que, farta, havia mar-
xat deixant al marit les dues coses per les quals ell 
sempre l’havia deixat de banda, la xocolata i la pilo-
ta? O bé era una bruixa que, per celebrar l’aniversari 
del marit, s’havia transformat en allò que ell estimava 
més? No es va saber mai: mentre els grans discutien 
sobre la qüestió, els petits es van menjar la pilota, i la 
Ginestola Gill no va tornar a donar explicacions.

Que la Lalla Tomelilla era una bruixa tothom ho sa-
bia, i tothom se l’estimava. Era potser la ciutada- 
na més honorable de Fairy Oak, i el respecte que li 
mostraven es reflectia en mi: rebia carícies i atencions 
de gairebé tothom. I això no és tot: com que els Mags 
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de Fairy Oak que tenien nebodets allotjaven fades 
mainaderes com jo, també tenia moltes amigues.

Cadascuna de nosaltres es cuidava de futurs mags i 
bruixes. Les meves es deien Vainilla i Pervinca. Eren 
les nebodes de la Lalla Tomelilla, filles de la seva ger-
mana Dàlia Periwinkle.
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La família Periwinkle

La senyora Dàlia sempre va ser molt amable  
amb mi; el seu marit, el senyor Cícero, era un Nomag 
una miqueta rondinaire però molt cortès. «Feli, les 
teves antenes interfereixen amb el senyal de la meva 
ràdio», em repetia sempre, «fes-hi alguna cosa, 
sisplau!».

Però què hi podia fer, jo? Les llargues antenes de les 
fades serveixen justament per a això, per captar els 
senyals! No els senyals de les ràdios, esclar, perquè 
aquests van arribar molt temps després, sinó els se- 
nyals d’ajuda, de perill, d’alegria… No me les podia 
pas tallar!

Pel que fa a les nenes, eren boniques com les flors 
que els donaven nom i gairebé sempre es portaven 
bé. Era la fada més afortunada del món.
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Només una cosa pertorbava de tant en tant la meva 
estada a Fairy Oak: l’olor de sutge.

Ecs! A les grans ciutats era repugnant i pestilent, ho 
sabia, però per a mi, que provenia del Regne de les 
Rosades d’Argent, fins i tot la més lleu pudoreta grisa 
del poble m’arribava a molestar. Així, la Lalla 
Tomelilla em va regalar un pot de melmelada de 
mores, buit però encara olorós, que es va convertir en 
la meva caseta.

La mama Dàlia em va fer un llitet de pa que cada 
dia jo substituïa per un pa acabat de sortir del forn; 
en Cícero em va regalar una capsa de mistos buida, 
que vaig fer servir d’armari, i va transformar un rodet 
de fil de cosir en l’escriptori més bonic que una fada 
hagués tingut mai. Era una caseta molt petita, però 
per a mi era suficient. M’imagino que ja ho heu en-
devinat: nosaltres les fades mainaderes som grans, 
vull dir petites, com el palmell de la mà d’una cria-
tura.

La casa de la meva família també era molt conforta-
ble i des del principi em va agradar. Vista des de fora, 
hauries dit que era una casa de tres plantes, però per 
dins tot era un pujar i baixar d’esglaons i escaletes 
que cruixien. Un veritable laberint.
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Hi havia nou habitacions, però en semblaven cent. 
Totes comunicaven a través d’un complicat sistema 
de portes, escales i passadissos, i no n’hi havia cap 
que estigués al mateix nivell. Els sostres, el terra i els 
mobles de fusta creaven un ambient càlid i acollidor, 
sobretot de nit, quan encenien els llums i la llenya 
cremava a la gran llar de foc de la sala.

De dia, en canvi, les parets de pedra blanca i rosada 
reflectien la llum del sol, que entrava per les grans fi-
nestres i la casa s’il·luminava amb tons daurats.

Tot feia una olor forta de fusta, però una ensumada 
més atenta revelava que cada habitació tenia la seva 
olor particular: la cuina, per exemple, feia olor de 
pomes i de fusta d’auró; a la cambra de les nenes, en 
canvi, l’olor era de llapis amb molta punta i de 
mantega de cacau amb maduixes; l’estudi del senyor 
Cícero desprenia aquella bona olor dels llibres, el 
saló flairava de conyac, i l’habitació de la Tomelilla, 
de roba per estendre. Era fàcil orientar-se, només 
calia fiar-se del nas més que no pas dels ulls.

Vaig passar molts anys en aquella casa i en recordo 
cada instant, perquè van ser els més bonics i més in-
tensos de la meva vida.
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L’Hora del Conte

Cada nit, quan el rellotge de la plaça tocava la 
mitjanit, les bruixes i els mags de Fairy Oak cridaven 
les fades mainaderes per saber què havien fet els seus 
nebodets durant el dia.

Nosaltres en dèiem l’hora del conte.
—Feli, surt de la melmelada, sisplau: és l’hora!
La Tomelilla m’esperava a l’hivernacle adossat a la 

casa, amb els estris de jardineria a la mà i els ulls com 
un punt d’interrogació (les bruixes ho saben fer!). 
Mentre jo parlava, ella lentament esporgava, regava, 
plantava en testos, arrencava flors marcides, netejava 
bé les fulles… Deia que així m’escoltava millor, i a 
mi m’agradava mirar-la.

Els primers anys van passar amb calma i tran- 
quil·litat. Però cap al novè any alguna cosa va canviar. 
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La Tomelilla tenia molta més curiositat pels detalls 
que poguessin revelar la més mínima ombra de mà-
gia en les nenes. Normalment, les bruixes mostren 
els seus poders quan les dentetes premolars comen-
cen a apuntar, i mai després que totes vuit hagin cres-
cut.

I així, quan es van començar a entreveure els 
puntets blancs de la setena premolar de la Pervinca i 
la Vainilla va treure la sisena, la pregunta de la 
Tomelilla a l’Hora del Conte sempre era la mateixa: 
«Així què, Feli, han fet alguna màgia?». La pobra tieta 
de les nenes estava preocupada, i amb raó. L’article 
ABC Secció D núm. 23,5+6-1 del Reglament Màgic 
de les bruixes i els mags diu textualment:

S’estableix que els poders màgics dels mags i de les 
bruixes només poden ser transmesos exclusivament de 
tiets a nebots. La pena per als transgressors és el confi-
nament de per vida al Bosc-que-Canta, sota la forma 
d’arbre o arbust amb arrels ben fondes al terreny.

Però hi havia excepcions, i una en especial preocu-
pava la Lalla Tomelilla (postil·la b – article ABC  
Sec. D núm. 23,5+6-1 del Reglament Màgic):
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Els bessons no poden heretar els poders màgics.

Ho enteneu? La Vainilla i la Pervinca eren bessones! 
Totes dues havien vingut al món el mateix dia, però 
amb una diferència de dotze hores exactes l’una de 
l’altra! Va ser un fet molt estrany.
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Dues germanes gairebé 
bessones

El metge del poble havia previst que les nenes 
naixerien el 30 d’octubre. Així, puntual, aquell dia es 
va presentar a casa nostra amb la seva maleteta.

—Què, amic meu, estàs preparat? —va dir al se-
nyor Cícero en entrar, mentre li donava un sonor co-
pet a les espatlles.

—Oh, no soc jo, és la Dàlia…
—Sí, Cícero, ja ho sé que és la Dàlia la que ha de 

donar a llum. Et deia si estàs preparat per ser pare. Et 
veig una mica esverat, eh? És comprensible, però.  
I bé, on és la futura mare?

En Cícero va acompanyar el doctor Penstemon 
Chestnut a l’habitació de la Dàlia, on també l’espe rava 
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la Tomelilla, i va tancar la porta. Ell i jo ens vam que-
dar fora i ens va semblar que el temps no passava.

Havíem recorregut el passadís amunt i avall mil i 
una vegades, quan tot d’una la Tomelilla va treure el 
cap fora de l’habitació i va dir:

—Ja està!
En Cícero es va aturar de cop, va encendre’s la pipa 

(que ja estava encesa) i amb les mans a la butxaca va 
començar a picar a terra amb un peu mirant fixament 
davant seu.

El rellotge de la xemeneia va tocar el primer repic 
de la mitjanit i… a la mitjanit i un segon clavat del  
31 d’octubre…

—És una nena! —va cridar el metge—. I està  
molt bé!

—Fiuuuu! —En Cícero va deixar anar el primer 
sospir d’alleujament del dia i, finalment, es va deixar 
caure en una butaca.

—Vaig a veure-la —va dir.
No cabia a les ales de l’emoció. La Dàlia tenia la 

nena entre els braços i somreia.
—Felicitats, senyor Cícero! És preciosa! —vaig 

dir—. Té els cabells de color canyella i la pell clara i 
vellutada com la llet. Els ulls, però, no es veuen, 
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perquè els té tancats i… que no la sentiu? Xiscla com 
una àguila.

Quan la Tomelilla va aixecar la criatura, em vaig 
adonar d’un detall tan simpàtic que vaig volar a ex-
plicar-ho al senyor Cícero en persona.

—Té una petita taca de color pervinca a la panxe- 
ta i…

—…i la Dàlia et fa saber que, si estàs d’acord, li 
agradaria posar a la criatura el nom de Pervinca! —va 
dir la Tomelilla. Havia aparegut a la porta de l’habi- 
tació i aguantava la nena. El senyor Cícero es va que-
dar ben parat.

—Mentre hi penses, ocupa-te’n —va fer la 
Tomelilla tota decidida, posant-li la Pervinca entre 
els braços—. La seva mare ha de donar a llum una al-
tra criatura —i, en dir això, va desaparèixer un altre 
cop a la sala de parts.

Tothom va tornar als seus llocs. En Cícero, com jo, 
va continuar caminant amunt i avall amb la Pervinca, 
que, als braços del seu pare, s’havia adormit.

El germanet, però, trigava a presentar-se.
Al cap d’una hora ens vam començar a preocupar, 

tot i que el metge, un vell mag expert i pacient, ens va 
dir que estiguéssim tranquils, perquè el nen s’es tava 
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esperant a veure la llum. I ho deia en el sentit literal 
de la paraula: el petit s’esperava per néixer quan el 
sol estigués ben alt al cel.

I, així, just al migdia d’aquell mateix dia, la Vainilla 
va venir al món. Exhaustos, però més que contents, 
vam brindar pel feliç esdeveniment amb una copeta 
de licor de carbassa exquisida, que la Tomelilla havia 
preparat per a l’ocasió.

Després, amb calma, vaig anar a admirar l’última a 
néixer.

S’assemblava molt a la Pervinca: tenia el mateix 
nasset arromangat, la mateixa bella forma de la cara 
i, com ella, pesava tres quilos i deu grams exactes. 
Però a diferència de la seva germana, la Vainilla tenia 
els cabells del color del pa i els ulls oberts de bat a bat 
al món. No tenia taques a la panxeta, m’hi vaig fixar 
bé, i en comptes de plorar i xisclar, la triganera som-
reia a tothom.

Li van posar Vainilla perquè… És una història di-
vertida que un dia us explicaré. Ara convé saber no-
més que, així que la Pervinca va veure la seva nova 
germaneta, es va posar tota vermella i va cridar:

—BABÚ!
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No crec que tingués cap intenció de fer-li un com-
pliment, però des d’aleshores la Vainilla va ser ano-
menada afectuosament Babú.

El que ara és important recordar és que la llei dels 
Mags no admet que les germanes bessones siguin 
bruixes!

Amb tot, la Lalla Tomelilla encara tenia esperances: 
potser dotze hores de diferència eren prou perquè 
fos una ex-excepció, és a dir, l’excepció de l’excep-
ció a la regla: si dos bessons no són bessons perfectes, 
llavors poden heretar els poders de les bruixes.

Ves a saber. Perquè de les ex-excepcions no t’has 
de fiar mai.


