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Quan  van  obrir  la  porta,  em vaig  espantar  molt.  Una 
dona i un home es van acostar a mi, jo no sabia qui eren, 
ni què volien.  Vaig mirar enrere però estaven davant la 
porta que ells mateixos havien obert, i jo no podia sortir. 
Vaig cridar i em vaig posar a córrer pel passadís abans 
no m’atrapessin. No sabia qui eren. No sabia on amagar-
me. El llit, sota el llit! Si ningú havia descobert els tresors 
que jo  guardava allà...a  mi  tampoc em trobarien!  Vaig 
tancar els ulls fort  i  em vaig tapar les orelles amb les 
mans. 
Si respirava fons i contava fins a quatre, com em deia la 
mare sempre,  el  malson desapareixeria. Un.  Les veus 
s’acostaven. Dos. Passaven de llarg de l’habitació. Tres. 
Uns passos tornaven.  Quatre.  Unes mans m’agafaven 
pel canell i m’obligaven a sortir. Quatre, vaig dir quatre, 
vaig  respirar  fons  i  vaig  dir  quatre!  Per  què  no 
desapareixen? Quatre! No els coneixia...
Ara tinc fred, a fora és fosc, ho veig per la finestra, i no 
sé on sóc. Aquesta habitació petita fa pudor d’ humitat i 
les parets se’m acosten cada cop que les miro...Tenen 
dents! Les de casa meva no en tenien...Potser estaven 
escardades i deixaven passar l’aigua quan plovia, però 
no se’m volien menjar...
L’enyoro, on deu ser la mare?  Quan aquella gent em va 
agafar, el primer que em van dir va ser que m’havia de 
portar bé, que hem volien ajudar, que no em farien mal. 
Jo no volia marxar i els vaig esgarrapar i vaig picar de 
peus a terra. Per què havia de marxar? Per què havia 
d’anar amb ells? Per què tothom em mirava amb cara de 
pena i ningú em contestava? La única cosa que em van 
explicar va ser que ajudaven als nens i em van dir una 
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paraula  estranya  “  serveis  socials”.   Però  que  no 
s’adonen que ja sóc gran? Ja tinc sis anys! Em portaré 
bé, però que em portin amb la mare...
Sento veus,  les de dos homes que discuteixen. Un no 
para de dir que m’he de quedar aquí i l’altre crida que jo 
ho passo malament. No diuen ni una sola frase que no hi 
hagi  el  meu  nom:  Kevin,  Kevin,  Kevin...Prou!  Com  el 
saben?
Em tapo les orelles mentre m’assec en un racó i doblo 
les  cames  fins  que  els  genolls  m’arriben  al  pit.  Miro 
amunt.  Una aranyeta  es  passeja  pel  sostre,  és  maca. 
Espera...i si és una espia? I si la tenen aquí per vigilar-
me? Premo els llavis i li tiro una de les pedretes que tinc 
al costat. Cau! Cau! No l’encerto, ni tiro una altra. Sí! Ha 
caigut, just davant la porta! Ha caigut, és meva, és meva! 
Però no es dona per vençuda i vol pujar altre cop a la 
paret. No, no, queda’t! 
Estic tan sol...No te’n vagis! La faig caure un altre cop, 
però ara l’atrapo amb les mans. Quines pessigolles! Tinc 
un altre tresor...No, no, tinc una amiga! No estic sol! Tinc 
una amiga! Com es pot dir? Obro les mans amb cura, 
ella s’està molt quieta, i jo li somric. “No has de tenir por,  
petita” li dic. Tinc ganes de riure i ho faig. Que maca que 
és i que quieta s’està, i pot córrer pel sostre, com ho deu 
fer? 
La porta s’obre de cop, jo m’espanto, separo les mans i 
la meva amiga cau. Ella també s’espanta i crida i corre. 
Hi ha un home a la porta i em mira a mi, però no fa cas a 
l’aranyeta. Que tanqui la porta, que la tanqui! Se’n anirà! 
La meva amiga se’n anirà i jo em tornaré a quedar sol! 
No, sol no, no vull! 
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L’aranyeta ha estat més llesta que l’home, li  ha passat 
entre  les  cames i  ell  ni  se’n  ha  adonat.  Jo  vull  fer  el 
mateix! Corro tan de pressa com puc, però ell m’agafa 
per les espatlles. Les meves cames es mouen, però els 
meus  peus  no  avancen.  Jo...la  meva  amiga...sol...Em 
poso a plorar amb totes les meves forces però l’home no 
en fa cas, m’agafa de la mà i em porta a una altra sala. 
Aquí  hi  ha més llum, aquí  deu ser  més de dia.  Hi  ha 
escriptoris i taules blanques per tot arreu. Potser és una 
mena d’escola. Em volen fer tornar a classe? Però si jo 
no arribo a aquestes taules tan altes! Què hi deu haver a 
sobre?  Potser  hi  ha  milers  d’aranyetes  com la  meva! 
Potser són de colors i parlen!
L’home em fa seure en un sofà marró i  ell  agafa una 
cadira per seure al meu davant. 
“Kevin...”comença  a  dir.  No,  no,  vosaltres  no  em 
coneixeu! No sabeu el meu nom! No el digueu, no podeu 
dir-lo! Torno a plorar. Però aquell home comença de nou 
“ La teva mare ha fet una cosa dolenta, ha robat diners a  
una dona i ara no pot tornar a casa, però no pateixis,  
nosaltres tindrem cura  de tu. Et portarem a un altre lloc  
on hi  ha més nens i  nenes com tu.  Hi  podràs jugar  i  
també aniràs a classe, aprendràs molt. Hauràs de dormir  
allà.” 
Nens i nenes iguals que jo? Amics? Sí! Però...no podré 
tornar a casa? I les meves joguines?  “ Però senyor, jo  
sóc l’home de la casa, n’he de tenir cura, no puc fallar a  
la meva mare!”li dic jo, preocupat.
No entenc quina mania tenen els grans de riure perquè 
sí, però l’home ho ha fet de valent, m’ha amanyagat els 
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cabells  i  m’ha dit  que,  a  partir  d’ara,  se’n  ocuparà ell. 
Faig morros però no dic res més, és millor no fer enfadar 
ningú,  si  em  porten  amb  més  nens  i  nenes  almenys 
podré jugar-hi.  
Una  dona  amb  una  faldilla  gris  em  ve  a  buscar.  No 
s’assembla gents a la mare. La mare té els cabells tan 
negres com jo, i els ulls d’un marró clar, com els meus. 
Aquesta dona té els cabells vermells i els ulls foscos. Ja 
ho sé! És un dimoni! És clar, un dimoni d’aquells que la 
mare  m’explica  en  els  contes,  d’aquells  que  venen  a 
buscar els nens quan són dolents. Sí, li veig les dents 
punxegudes, i segur que la faldilla és per amagar la cua. 
Li veig les banyes, són allà, amagades entre els cabells!
“Dimoni dolent!”  li dic amb totes les meves forces, i ella 
intenta  atacar-me,  m’agafa  de  la  mà  i  m’ensenya  les 
dents.  Sembla  que rigui.”Dimoni  dolent,  dimoni  dolent,  
dimoni, dimoni, dimoni!” crido. Res, en entrar en aquesta 
mena  d’escola  dec  haver  perdut  tots  els  poders  per 
espantar dimonis que em va dir la mare que tenia. I ara 
què faré? No ho puc evitar, em poso a plorar. El dimoni 
se’m acosta i em xucla les llàgrimes, perquè quan torno 
a obrir els ulls, tinc les galtes seques.
El dimoni em promet que no em farà mal i que he d’anar 
amb ell si vull jugar amb els altres nens. Tan plorar m’ha 
esgotat,  li  agafo  la  mà i  faig  cas  a  tothom.  La  dona-
dimoni em fa pujar al seient de darrera d’un cotxe que 
ella mateixa condueix. Encara tinc els ulls humits, però 
tinc curiositat per tot el que passa fora de la finestreta, Hi 
ha blocs de pedra immensos que arriben fins al cel i que 
segur  que  s’han  de  partir  perquè  les  naus  especials 
puguin volar. Hi ha uns cotxes llargs que estan parats i 
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beuen  d’una  serp  negre.  Hi  ha  gent  que  juga  pels 
carrers,  paradetes de gelats i  de roba...No sóc al  meu 
barri,  perquè això no ho he vist  mai.  Casa meva està 
envoltada de casetes de fusta, totes iguals, que la gent 
ha  construït  amb  molt  d’esforç.  També  hi  ha  sempre 
gossos voltant, m’he fet amics de tots, menys d’un, que 
sempre em borda si m’hi acosto...Un cop per setmana, 
una noia  que diu  que fa  de  mestra  a una escola  ens 
dona  un  paper  i  un  llapis  a  cadascú  i  ens  diu  que 
escrivim lletres, números o fem un dibuix, depèn del dia. 
Ja ho sé! Sóc al món de la dona-dimoni! Dec ser a un 
altre món! Ara entenc que hi hagi tots aquests insectes 
gegants, semblen cotxes però jo sé que no ho són, n’hi 
ha de moltes formes i mides, fins i tot, n’hi ha un que és 
blanc i molt i molt llarg.  Hi ha llums de colors a tot arreu. 
Hi  ha  uns  insectes  pal  molt  grossos que se’n  deuen 
haver empassat algunes, perquè a la panxa sempre hi 
tenen un color, el verd, el groc o el vermell.
També hi  ha algú que ha marcat  línies a terra,  deuen 
portar a un tresor amagat. Potser és el tresor que guarda 
la dona-dimoni en el seu món...Què hi haurà dins?
El cotxe s’ha parat en sec, la dona-dimoni s’ha girat cap 
a mi i m’ha dit que ja hem arribat. Obro la porta i surto, 
sense poder creure’m el que veig. Davant meu hi ha un 
d’aquells blocs de pedra, però aquest és altíssim. A més, 
té ulls per tot arreu, ulls de vidre i ferro, i una boca molt 
grossa, de color vermell. Miro a la dona-dimoni, no vull 
entrar,  se’m  menjarà,  el  monstre  se’m  menjarà!  Ella 
m’agafa de la mà, i jo li queixalo, no vull entrar, no vull, 
no! Però encara que doni cops de peu a terra, l’intenti 
mossegar o corre, tot és inútil, a batzegades em fa entrar 
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a la boca del monstre. Jo ploro i la dona em diu que  “  
d’això se’n diu centre d’ acollida, et cuidaran molt bé”  
No tinc forces per protestar, no vull dir res, estic enfadat 
amb tothom i vull que em portin amb la mare, així que no 
contesto  res  del  que  em  diuen  però  faig  el  que  em 
manen. Em porten a una habitació petita que diuen que 
és la  meva.  No ho he dit  a  ningú,  però s’equivoquen, 
aquesta no és la meva habitació. M’han dit que somrigui, 
que aviat em portaran totes les meves joguines, però no 
m’han dit res de la mare.
S’ha fet de nit molt ràpid. Tinc por. Els altres nens em 
diuen que sóc nou, però jo els hi dic que no hi estaré 
gaire  a  aquest  lloc,  que  la  mare  em vindrà  a  buscar. 
M’han apagat la llum de l’habitació i m’han dit que he de 
dormir. Estic sol, torno a estar sol. La mare sempre em 
diu que no tingui por de la foscor, que els fullets que s’hi 
amaguen  són  bons.  Però  aquí  no  hi  ha  ningú,  ni 
aranyetes. Tremolo. Sento la porta que s’obra, un home 
amb  els  cabells  blancs  em  demana  si  tinc  gana.  Jo 
penso  en  l’aranyeta....Ara!  Corro  com  un  llampec  i 
aconsegueixo  passar  per  sota  de  les  cames  d’aquell 
home,  corro,  corro,  corro  pel  passadís,  baixo  unes 
escales, i topo amb una porta alta i tancada. I de cop, un 
fullet.  Un  fullet  m’ha  vingut  a  ajudar!  Té  les  orelles 
punxegudes,  el  nas  petit,  i  va  vestit  de  lila.  Quedo 
bocabadat...només n’havia vist  als contes que la mare 
em llegia abans d’anar a dormir. Ell vola cap a una porta 
mig tancada i jo el segueixo, sense fer soroll passo per la 
porta i descobreixo que sóc a un lloc de rajoles blanques, 
però reconec uns dragonets que escupen flames si els hi 
acostes un llumí encès. La mare sempre em diu que no 
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m’hi acosti, per tant jo fujo, ràpid, ràpid, i trobo una porta 
marró oberta de bat a bat. Corro més ràpid, sense mirar 
enrere, veient el fullet que em somriu als portals de les 
casetes que passo per davant. Sento un crit “  Ja t’has 
tornat  a deixar  la  porta  de la  cuina oberta? Algun dia  
tindrem un disgust i dels grossos!”   Jo no sé que és un 
disgust, però si és gros, no el vull veure.
El  món  dels  dimonis  és  ben  estrany,  tothom  qui  em 
creuo,  em mira.  De fet,  si  no  fos  per  les  banyes  que 
amaguen sota els cabells i la cua que tapen amb la roba, 
creuria que són persones grans com la mare. Tinc por 
perquè és fosc i de nit i unes cuques molt altes i primes 
fan llum. Deuen ser aquelles cuques de llum que em diu 
la mare? Potser sí, segur, que hi ha estat la mare al món 
dels dimonis? La mare, La mare...on deu ser? Veig un 
parc,  com el  que de vegades em porten i  m’afanyo a 
endinsar-m’hi. Potser si travesso els matolls com faig al 
meu parc, tornaré al meu món. Quan hi arribo, hi ha una 
reixa grossa i verda que no em deixa entrar. Puc passar 
per entremig dels barrots i ho faig, vull tornar a casa ara 
mateix. Davant meu hi ha unes herbes màgiques on la 
gent es gronxa, un tros de terra que patina i la gent s’hi 
tira,  un  munt  de  sorra  per  fer-hi  castells...i  tot  està 
envoltat  d’arbres  i  matolls!  M’acosto  als  gronxadors,  i 
intento enfilar-m’hi.  La mare sempre m’ajuda a fer-ho i 
m’empeny, i jo vaig amunt i avall, amunt i avall! Però no 
hi arribo...i el tobogan? Sí, el tobogan! Puc pujar per les 
escales! A poc a poc, i d’una en una, arribo al cim del 
tobogan. Ric, molt i fort. Ho he aconseguit! Jo solet he 
pujat a dalt de tot! Ell també riu, riem junts. 
Llavors sento veus que s’acosten i m’agafo fort al meu 
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nou amic, i li dic fluixet: “si és la dona-dimoni, fes veure  
que  jo  també  sóc  un  tobogan”.  Però  no  és  la  dona-
dimoni, són uns nois molt alegres, porten molt de color a 
roba i  al  cap, però hi  ha alguns que no tenen cabell  i  
quasi tots porten la roba estripada. Serem amics, segur 
que sí! I  a mi també em pintaran els cabells de colors 
diferents i ens disfressarem junts!
Baixo  del  tobogan i  ells  em miren.  Em miren estrany. 
Com si no volguessin ser els meus amics i jo no hagués 
d’estar al parc. No fan res més que mirar-me, com si no 
es decidissin a què jugar. 
De  cop  i  volta,  sento  xiulets  i  sorolls  molt  estridents, 
sirenes crec que en diu la mare. Tots els nois es posen a 
córrer, però jo no tinc temps a reaccionar i  quan me’n 
adono, uns homes molt graciosos vestits de blau i amb 
gorres, m’agafen del braç. Em pregunten d’on sóc, com 
em dic, on són els meus pares...Però em fan molta por, 
ja  no són graciosos i  d’un garbuix de paraules només 
n’he entès una: comissaria. Què deu ser?
Em poso a plorar, a bramar, fort, alt, i sense parar. Els 
homes em miren amb pena i  em fan pujar  a  un  altre 
insecte gegant d’aquells que s’assemblen a un cotxe. El 
insecte comença a córrer i jo tanco els ulls per no veure 
més  aquells  homenets.  Estic  cansat  del  món  dels 
dimonis, vull tornar al meu. Potser no és perfecte, però jo 
hi sóc feliç. Sé que la mare treballa molt, que el pare em 
veu des del cel i que no puc tenir una bici nova com la 
d’aquells nens que van amb el  cap tan alt  i  que a mi 
m’agrada  tan...però  sóc  feliç.  Vull  tornar,  marxar! 
M’abraço jo mateix i sense voler-ho, m’adormo. 
Sento uns braços que m’agafen al meu voltant i obro els 
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ulls poc a poc. No puc creure el que veig, per fi, la mare, 
per fi! L’abraço ben fort, perquè no es torni a escapar. No 
la  penso  deixar  anar,  no,  mai  més.  Ella  m’acaricia  la 
galta i em somriu, però aquest somriure no és com els 
que ella em sol fer, aquest és trist. Què deu passar? Em 
neguiteja que la mare no estigui contenta, ho noto. Miro 
al  meu voltant  i  veig  unes reixes.  De fet,  la mare i  jo 
estem  asseguts  sobre  un  matalàs  dur  dins  d’una 
habitació molt petita i fosca envoltada de barrots per tot 
arreu.  Li  pregunto  on  som  a  la  mare,  però  ella  no 
m’escolta, només em prem contra el seu pit amb força. 
Jo sento el seu cor, i aquest so em consola. 
Un  home  em va  dir  que  la  mare  havia  fet  una  cosa 
dolenta,  però jo  no m’ho crec,  no pot  haver  fet  coses 
dolentes.  Segur  que  l’han  segrestada  els  dimonis,  i 
després  m’han  vingut  a  buscar  a  mi,  perquè  ells  són 
dolents  i  nosaltres som bons.  Sí,  segur,  segur  que és 
això!
Una dona entra a l’habitació acompanyada d’un d’aquells 
homes de blau. Porta un vestit vermell molt llampant i té 
un nas molt gros, sembla un lloro. Clar, deu ser el lloro 
dels dimonis,  per això porta el  vestit  vermell!  Què deu 
voler? Per què s’acosta a nosaltres? 
Tinc por, mare; no em deixis sol, mare. Ella, en notar que 
m’agafo  encara  més fort  al  seu braç,  em diu  que em 
tranquil·litzi,  que  tot  sortirà  bé.  Deu  tenir  un  pla  per 
vèncer als dimonis. 
El  lloro  gegant  s’acosta  a  nosaltres,  sembla  sorprès, 
potser no havia vist mai humans. Li pregunta a la mare si 
sóc el  seu fill.  Per què posa cara de pena? Que se’m 
volia menjar? 
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La mare li diu que sí, també li demana disculpes. Deu ser 
part  de l’estratègia que té la mare per sortir  d’aquí.  El 
lloro li demana on és el meu pare, on treballa ella, com 
ens ho fem per viure. Potser vol venir viure al món dels 
humans, segur que al nostre món s’és més feliç.  
El lloro cada cop fa més cara de pena i llavors, li dona un 
número de telèfon  a la  mare,  prometent-li  una “feina”. 
Crec que no parla en el nostre idioma, no entenc el que 
diu. Em sembla que un “ adéu” en el seu idioma es diu “ 
retiraré  la  denuncia”,  perquè quan el  lloro  ha  dit  això, 
l’home de blau ens ha deixat marxar.  La mare em porta 
a coll,  caminem pels carres dels dimonis, encara corre 
algun insecte amb rodes, però les cuques de llum ja no 
fan llum. Comença a ser de dia, la mare riu; i jo, mentre 
torno  al  meu  món i  entre  l’escalfor  dels  braços  de  la 
mare, m’adormo.
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