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A sota  de  la  figuera,  com  la  nena  del  conte,  l’Alícia 
joguinejava amb un petit  pom de  flors liles i  taronges, 
que eren les que més li agradaven, després, el llençava 
a l’aigua del petit llac i tornava a fer-ne un altre, mirant la 
lluna reflectida en el fossat del castell, mentre la nit es 
tornava dia.
L’Alícia  va  tancar  els  ulls:  somniava  travessar  aquell 
mirall i arribar al fons per poder trobar l’espasa del Rei 
Artur; desitjava baixar per aquell tobogan de nenúfars i 
arribar  al  centre  de  la  terra  per  poder  veure  els 
dinosaures que ella dibuixava durant les tardes de sol, 
en  el  jardí  de  casa;  veia  com l’aigua li  feia  l’ullet  i  la 
Reina  de  les  Fades  del  Bosc  li  somreia  anunciant-li 
l’arribada de la primavera.
De lluny, se senten els xiscles riallers i enjogassats de la 
mainada,  mentre  alguns  nens  passegen  per  l’herba  a 
lloms  dels  ponis  color  de  caramel,  color  de  xocolata, 
color de carbó.
Acabo  de  pujar  la  costa  del  castell  a  poc  a  poc,  per 
manca  d’alè,  i  cada  cop  trobo  més  gent,  gent  que 
desconec. Vull arribar a dalt per veure les banderes de 
colors  brillants  que  onegen  les  talaies,  entrar  en  una 
d’elles,  divisar  la  plana  pels  foradets  que  fan  de 
finestretes, pensar que un dia allò era un camp de batalla 
i  que  jo  podia  divisar  els  guerrers,  diminuts  com 
soldadets  de  plom,  que  s’acostaven  al  setge  de  la 
inexpugnable plaça.
Havia plogut tota la nit i  a la matinada la boira s’havia 
apoderat de la terra. El castell, vist així, com suspès en 
l’aire,  entre  el  sòl  i  el  cel,  semblava sorgit  d’un  conte 
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fantasmagòric d’aquells de pel·lícula de terror, on tems a 
cada instant trobar-te amb mil i un dimonis... No en va el 
poble és una de les Portes de l’Infern... Corro amunt, de 
pressa,  tan  ràpidament  com  poden  les  meves  curtes 
cames,  perquè  m’ha  semblat  veure  una  ombra  que 
sorgia  del  no  res  i  que comença a  tocar  la  campana. 
Serà  en  Pere  Botero?  Em  pregunto  morta  de  por  i 
tremolo tota jo, només de pensar-hi!
De  lluny  ja  em  reben  els  xiprers,  els  guardians  del 
castell, els que tot ho volen saber, i udolant al compàs 
del vent, que no para de bressolar-los, em diuen: “Vine, 
Alícia, acosta’t a nosaltres! A on vas? Què vols?” I jo no 
m’acosto a ells perquè estic tan espantada que gairebé 
no puc ni respirar, de tant accelerat com em va el cor.... 
Corro amunt cap al Pati d’Armes i bec aigua del pou, tan 
seca tinc la gola!
I  més  lluny  encara,  entre  les  fulles  dels  arbres 
centenaris, les diverses aus de cetreria volaven d’ací i 
d’allà, guiades pels sons dels falconers, inaudibles per a 
la resta de nosaltres, pobres mortals.
M’aturo en una de les paradetes d’artesania, amb sostre 
i troncs de fusta que suporten una esquifida estructura, 
dominada  per  un  taulell  ple  de  punts  de  llibre,  de 
corbates, de mocadors, de sobretaules de seda de tons 
pàl·lids  i  dolços,  pintats  a  mà,  col·locats  curosamente 
damunt d’una arrugada tela  envellutada color  bordeus, 
com  el  vestit  de  la  reina  Ginebra,  i  jo  em  miro  els 
preciosos marcapàgines atentament, buscant-ne un amb 
la  lletra  del  meu nom,  o bé un altre  amb una violeta, 
mentre  el  venedor,  vestit  de  blau  i  argent,  em  mira 
fixament sense dir ni un mot.
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Premo fortament la mà del meu padrí, tan fort com puc, 
fins a fer-me mal, de tanta por que em fan aquells homes 
bruts  i  barbuts,  arrossegant  cadenes,  que  veig  sortir 
d’aquelles fosques i humides masmorres, i aquell so de 
ferralla encara retruny en les meves oïdes, un cop són a 
dins de la mina, mentre la noia de la claqueta diu un altre 
cop: “1, 2, 3 i… Acció!”.
En un racó del bulliciós mercat, en girar la cantonada del 
Cos de Guàrdia,  trobo una altra paradeta encantadora 
plena de llibres: fullejo un conte rus d’estridents colors i 
m’aturo en una de les pàgines on el  príncep,  amb un 
falcó instal·lat a les espatlles, besa una bonica princesa 
de rossos i  llargs  cabells,  que es  troba al  costat  d’un 
unicorn  color  de  neu;  em  miro  atentament  el  pintor 
d’aquells  contes,  el  qual,  amb  una  paciència  i  calma 
infinites, va acolorint les imatges, concentrat a sota de 
les ulleres de prop, aixeca la vista cap a mi un segon i 
em somriu gairebé imperceptiblement.
L’Alícia  gairebé  s’havia  endormiscat,  allà  a  sota  de  la 
figuera, quan un lleu i suau renill la va treure del seu son 
inexplicable i sobtat, va obrir els ulls a poc a poc i els 
aixecà  mentre  obria  molt  la  boca,  gairebé  a  punt  de 
xisclar  d’estupor,  es  fregà  molt  els  ulls,  per  saber  si 
encara  era  en  el  somni,  i  va  veure  com  l’unicorn 
l’escrutava  fitament,  acostava  el  cap  al  seu  rostre  i 
semblava dir-li  “Alícia,  segueix-me,  Alícia,  vine!”,  quasi 
amb  un  tímid  somriure,  perquè  tots  sabem  que  els 
unicorns  són  molt  tímids,  no  diuen  massa  res  amb 
paraules, només amb gestos, i, a més a més, els hem de 
seguir, perquè això ens porta sort, per això l’Alícia no va 
dubtar en aixecar-se, acaronar el cap de l’unicorn, pujar 
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al  seu  llom  i  tocar  la  seva  llarga  i  cristal·lina  banya, 
mentre  ell  la  conduïa  fossat  enllà,  camp  a  través, 
travessant Mas Bossom a la recerca del Cavaller de la 
Mina dels Bolets però no el trobaren enlloc.
Continuo el recorregut firal, compro una reixa de xocolata 
i me la vaig menjant quan trobo de cara una nena petita, 
pèl-roja i  pigada com la Pippi, agafada de la mà de la 
seva mare, que em fa un llengot mentre jo m’eixugo amb 
un  mocador  de  paper  la  mica  de  xocolata  que  m’ha 
quedat en la comissura dels llavis.
El Polvorí havia estat destruït per una de les bombes que 
havien  caigut  en  el  castell  en  aquella  darrera  guerra, 
llarga i cruenta, que havíem mantingut amb els nostres 
veïns  de  l’altre  costat  de  la  propera  frontera;  davant 
d’aquest  edifici  s’havia  obert  una  mina,  que  tothom 
anomenava La Mina del Polvorí.
D’aquella mina l’Alícia va veure sorgir un parell d’orelles 
petites i blanques, després unes lents rodones i petites i 
un ullets vius i blaus, que l’escrutaven amb descaradura 
quan, de sobte, en un instant fugaç, el tenia palplantat 
allà  davant  d’ella.  “No  seràs  el  conill  de  l’Alícia?”  li 
pregunta ella. “No, ni pensaments!”,  li  diu ell.  “Per què 
hauria de ser-ho?” “Perquè jo em dic Alícia”, diu ella, tota 
divertida pel malhumorat to de veu del conill. “I què hi fas 
aquí,  doncs?”.  “He  vingut  a  buscar-te”.  ”A  mi?”.  “Sí! 
Acompanya’m!”
I, sense mirar cap rellotge ni tenir pressa per a res, la 
dugué per camins plens d’herbes i matolls, travessaren 
jardins  silvestres  plens  de  flors  multicolors,  pujaren  i 
baixaren murs derruïts,  entraren i  sortiren de totes les 
mines del castell... fins arribar a la Mina dels Enamorats, 
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al bell  mig del fossat, més enllà del pont que travessa 
una  de  les  portes  del  castell,  però  no  van  trobar  el 
Cavaller  que  anaven  cercant,  encara  el  continuen 
buscant entre les marietes que es passegen pels foscos 
baluards,  entre  els  ametllers  florits,  entre  el  so  de les 
trompetes que sonen en els torneigs...
Allà  arraconat  contra  el  mur  del  fossat  trobo  un 
miniteatret de titelles, envoltat de nenes i nens amb els 
ulls badocs i la boca oberta per l’emoció: un cavaller és 
al peu d’una alta torre tocant la mandolina i cantant una 
melangiosa  cançó  a  una  bella  princesa  de  llargues 
trenes rosses, mentre es pon el sol. Després, canvia el 
quadre i el valent cavaller cavalca per un bosc maragda 
quan  li  surt  al  pas  un  enorme  dragó  al  qual  s’ha 
d’enfrontar, mentre de fons sonen les flautes dolces i els 
nens criden de felicitat.
La rua es va acostant, sento de lluny els tambors, ja es 
veuen els primers saltimbanquis, els bufons que treuen 
foc per la boca, els llargueruts que ballen damunt de les 
interminables xanques.
I  sé  que  arriben  els  gegants  del  poble,  perquè  els 
precedeixen el so de les gralles: ja veig el guapàs Cap 
d’Estopa, amb el falcó a l’avantbraç, l’elegant Mafalda de 
Pulla-Calàbria  amb  el  seu  llibre  d’hores  a  la  mà  i  el 
divertit i valent Mossèn Pere Xifra, amb el seu trabuc a 
l’esquena a punt de disparar.
L’Alícia  està  trista,  tan  trista  que  dels  seus  bonics  i 
malenconiosos ulls verds cauen gruixudes llàgrimes de 
desconsol.  Ha  tornat  a  la  figuera  i  s’està  de  nou  allà 
asseguda mirant l’infinit, esperant... Fins que el so d’unes 
botes altes que travessen el pati la tornen a la vida i, a 
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través de les llàgrimes, veu la figura del Cavaller de la 
Mina dels Bolets, vestit de negre i or, que li allarga la mà, 
li agafa la seva i la besa dolçament, llargament.
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