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La Bam m’havia dit que era com un immens forat enmig 
de l’oceà. Una gran taca de tots els blaus de què podia 
estar  fet  el  mar.  Només existia  un  lloc  així  molt  lluny 
d’aquí,  on  el  mar  es  fa  infinit.  Era  com  un  puntet 
minúscul,  un  ull  solitari  que  mirava  des  de  l’aigua, 
sempre obert, sempre despert. I mai no es movia.
     Aquella història m’atrapava, com si caigués al fons 
d’una xarxa i no me’n pogués escapar. Hi somiava a la 
nit.  Dibuixava petits cercles al  mirall,  només per saber 
com seria. Fins que la Bam em va veure. Em va agafar 
del braç i em va dur fins a l’habitació. Ens vam asseure a 
terra i llavors ella es va posar a dibuixar. Tenia un bloc de 
fulls immens. Blanc, per estrenar. I així em va començar 
a  explicar  una  història  amb  un  llapis  de  color  blau. 
Parlava del mar, del seu país, dels records. Va començar 
a  escriure  noms  d’illes  que  jo  no  havia  sentit  mai. 
Trossets  de terra que envoltaven aquell  ull  que tot  ho 
veu,  que  tot  ho  espia,  segons  diu  la  llegenda.  Quina 
llegenda? I em va parlar de l’ull de l’oceà. L’únic lloc del 
mar en el qual no es pot navegar. Per què? La Bam em 
va contestar que els únics que s’havien atrevit a anar-hi 
no n’havien tornat mai. Com si se’ls hagués endut el mar. 
Diuen que potser allà a sota hi ha un remolí que ho xucla 
tot. Potser per això l’aigua de l’ull és tan blava. Un blau 
que fa por, tan fosc, tan bonic. O potser només és una 
porta. 
- Una porta? – vaig preguntar jo. 
- Sí, com si entrar-hi et dugués a un altre món. Fet 
d’aigua, qui sap de 
què. No ha tornat ningú per explicar-ho. Saps què? Amb 
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una barqueta pots arribar fins a la superfície de l’ull. 
     La Bam em va dir que ella no l’havia tocat mai perquè 
li feia por posar la mà a l’aigua i que alguna cosa l’estirés 
cap avall.  Però des d’allà l’ull  no sembla res més que 
mar. Diferent, com si l’aigua només hagués de ser més 
freda o potser més calenta.  
     Jo volia saber si m’hi duria algun dia. No podia parar 
d’imaginar-me  aquell  ull  d’aigua,  de  fantasiejar-hi 
pensant  idees  impossibles  que  s’esfumaven  cada  cop 
que algú entrava a l’habitació on era jo. Com si em fes 
vergonya  compartir-les.  Potser  perquè  la  Bam  no  ho 
havia explicat a ningú més i, així, l’ull de l’oceà, sense 
saber-ho, es convertí en el nostre secret.
     Encara no me n’havia adonat, que la Bam no em 
portaria  mai  a  veure  l’ull.  Era  tan  feliç  amb  aquella 
història que no entenia que ella no volgués tornar al seu 
país. Només l’escoltava quan parlava de l’ull. Fins que 
un dia em va dir que l’ull només és per a aquells que el 
saben mirar. Què deuria voler dir? Hi vaig estar rumiant 
tota  la  nit.  Amb  els  ulls  oberts  en  la  foscor,  intentant 
cavar  un forat  que em dugués fins a la  solució  de tot 
plegat, potser fins i tot a la superfície de l’ull. Com si tots 
els  forats  s’haguessin  de  comunicar  en  un  immens 
laberint de carreteres i galeries que portaven allà mateix. 
I no ho entenia, malgrat tot. Per això l’endemà li ho vaig 
preguntar.
- Te’n recordes, que et vaig dir que era un secret? – 
va dir ella.
     La Bam no m’ho hauria  d’haver  explicat  mai.  No 
tornaria al seu país en guerra, jo no veuria mai l’ull. 
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- Potser les bombes se l’hauran menjat –va dir la 
Bam. 
Era  una  esperança  remota,  però  els  estrangers  no 
podien trobar l’ull. 
- És per culpa de la guerra? – vaig preguntar jo. 
- Saps què passa? Quan un dia  algú  de fora  va 
saber que existia l’ull es
va acabar tot. 
- Tot? 
- Va començar la guerra a l’oceà. Però l’ull no era 
nostre, no pot ser de
ningú. Per això vam haver de marxar. I llavors l’ull es va 
quedar sol.
- Per això estàs trista? – li vaig preguntar jo. 
     No. La Bam no estava trista per aquella taca d’oceà 
que no es podia tocar.  Només li  calia tancar els ulls i 
recordar el mar immens, com si un trosset de nit hagués 
caigut per accident enmig del no-res. I era l’únic moment 
que somreia. Malgrat els quilòmetres de distància que la 
separaven de la seva platja, de la barqueta vermella del 
seu pare, de l’ull que tot ho veu.
     Jo no sabia que en el món de la Bam les estrelles 
eren fanalets penjats en un fil invisible que il·luminaven 
la nit de l’ull. Que el vetllaven des de dalt, que l’espiaven 
d’estranquis,  que mataven les hores trapelles jugant  a 
persuadir-lo   perquè es clogués com una petxina.  Era 
bonic anar-hi de nit. Quan totes les barquetes de colors 
s’arrengleraven vora la superfície de l’ull. A la distància 
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justa per no tocar-lo. Sota una llum d’estel que feia tornar 
l’aigua de l’ull més verda, més glauca i ja no feia tanta 
por. 
     La guerra es va endur això i tota la resta. Però l’ull no 
va plorar, no va lluitar, simplement es va tancar a poc a 
poc, mentre els vaixells s’acostaven per endur-se aquell 
secret de l’oceà. Fins que van arribar i  van veure que 
l’aigua  era  igual  de  blava.  I  llavors  va  començar  una 
guerra de veritat. Sense l’ull. Cap a la platja. Contra les 
barquetes de colors de la riba.
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