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Feia quasi trenta anys que Agustí havia obert la llibreria, i 
estava  acostumat  a  tota  mena de  clients.  Des  dels  que 
només  compraven  novel·les  per  Sant  Jordi,  a  vellets 
arrugats  que  s’enduien  edicions  il·lustrades  de 
Blancaneus totes les setmanes, fins a senyoretes vestides 
com  un  arbre  de  Nadal  que  li  demanaven  les  obres 
completes  d’un  filòsof  hongarès.  Per  això  no  es  va 
sorprendre quan va veure entrar aquell nen. Quatre hores 
més tard, en comprovar que seguia dins de la llibreria, sí 
que es va estranyar una mica. 

Era un nen ni guapo ni lleig, vestit amb pantalons texans i 
una samarreta d’allò més normal. Un nen tan normal que 
era impossible fixar-s’hi. Per això Agustí es va sentir una 
mica culpable: no li havia fet cas durant tot el matí. I era 
evident que el nen estava buscant alguna cosa. «Que poc 
professional sóc», va pensar el llibreter, i va encarar-se al 
nen amb el millor somriure, disposat a posar-hi remei: 

−Et puc ajudar? 

−No ho sé  −va dir  el  nen normal.  Agustí  es  va adonar 
llavors que plorava. No era tan petit com per posar-se a 
plorar al mig d’una botiga, ni que  estigués perdut o una 
cosa així. Va sospirar. 

−A veure, nen… Com et dius? 

−Marc Ferrer. 

−A veure, Marc… 

−O Àlex Garcia −va interrompre el nen−. O també em pot 
dir Pau Vila, si vol. 

Agustí estava a punt de perdre la paciència. 
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−Però quin és el teu nom real? −va dir una mica més fort. 
Potser per això  el nen, que havia deixat de singlotar, va 
reprendre la plorera. 

−Això és igual. Qualsevol nom sense història ja em va bé. 

Agustí va tornar a sospirar. Probablement aquell nen no 
hi tocava. Però li havia tocat a ell a punt de tancar! Se’l va 
quedar mirant i aleshores va ser el nen que va preguntar: 

−I vostè com es diu? 

−Agustí Miralles  −va respondre enfadat−. Em dic Agustí 
Miralles, i per això aquesta és la Llibreria Miralles. I no 
tinc cap més nom. Només un. 

−Ah −va fer el nen, simplement. 

Si feia tres minuts estava a punt de perdre la paciència, ja 
l’havia perduda del tot. 

−I ara, em pots explicar qui ets i què fas aquí plorant? 

Seguia empipat, però després d’una pausa va canviar el 
to: 

−Mira,  si  no m’ho vols  explicar  tant  em dóna.  En tinc 
prou si surts abans de baixar la persiana. I adéu, bona nit. 

Marc (o Àlex o Pau) va obrir  uns ulls  com a plats i  va 
començar a parlar amb una lentitud desesperant: 

−Jo sóc un nen normal. 

−Ja ho veig  −va mormolar Agustí. Però no n’estava tan 
segur. 

−I estava buscant un llibre. 

«Evident», va pensar Agustí, «açò és una llibreria, no? O 
potser és un manicomi, vés tu a saber…». 
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−Quin llibre? 

−Doncs qualsevol… 

−Qualsevol  llibre?  Doncs  mira,  en  tinc  4370 al  catàleg 
−va respondre. 

Aquell nen ho ignorava, però un bon llibreter té el catàleg 
al cap. 

−Qualsevol llibre que tracte d’un nen normal, com jo. 

El llibreter Agustí Miralles el va mirar com si no hagués 
entès un borrall del que li deia, però el nen normal ara ja 
estava llançat i va continuar: 

−Vull dir… tots els llibres que he trobat fins ara parlen de 
gent molt especial. Per exemple, aquests de Harry Potter, 
que al principi sembla un nen normal, però no ho és: és 
mag.  I  aquests  altres,  que  també  semblen  normals,  al 
final resulta que són vampirs. I aquests… 

−Val, val, ara ja ho he entès −va dir Agustí. I va afegir, en 
veu baixa−: Crec. 

−No, vostè no ho pot entendre, perquè, tot i  que té un 
nom normal, no és tan normal com el meu. 

Agustí  va  recordar  que  en  realitat  ignorava  el  nom 
d’aquell nen que, de normal, en tenia ben poc. 

−Per més que he buscat no he trobat cap llibre que tracte 
de nens com jo. Vull dir normals. 

El llibreter va espigolar en la seua memòria i va començar 
a dir títols arreu, però el nen va tornar a interrompre’l: 

−No,  no i  no!  Aquests  nens  protagonistes  no són gens 
normals! 

−No? 
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−Clar  que  no!  Els  passen  un  munt  d’aventures: 
condueixen  un  tren,  o  troben  un  mapa  del  tresor,  o 
coneixen un monstre, o se’n van a viure a un altre país… 
Als nens normals com jo no ens passa res d’això! I clar, 
ningú s’ocupa d’escriure llibres sobre nosaltres, com si no 
existíssim. I no és just! No és just! 

Estava molt disgustat, i  Agustí no tenia ni idea de com 
consolar-lo. Tenia raó però al mateix temps… 

−I  qui  voldria  llegir  llibres  si  no  hi  passen  coses 
emocionants?  No  t’adones  que  no  té  sentit?  Ningú  no 
compraria els llibres si no hi hagués mags ni vampirs ni 
tresors ni aventures! Serien avorrits, avorridíssims! Que 
no ho entens, Marcàlexpau o com et diguin? 

El nen normal va contestar amb una veu realment trista: 

−Sí,  clar.  Ho  entenc  perfectament.  La  meva  vida  és 
avorridíssima i a vostè només l’interessa vendre llibres, 
no? 

Va agafar la seua motxilla normal,  amb els seus llibres 
d’escola, el seu berenar de qualsevol cosa i la seua jaqueta 
de xandall. Quan estava a punt de travessar la porta del 
carrer, es va girar i va dir: 

−Però sàpiga una cosa, senyor Miralles: sobre llibreters 
normals  tampoc  ningú  no  escriu  llibres.  Ni  tan  sols 
contes! 

Aquella nit, Agustí Miralles va somiar amb un llibre que 
duia per títol El llibreter normal. 
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