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Ell se’ls mirava atònit i no podia canviar la cara que se li 
havia anat transformant fins a aconseguir un posat entre 
vergonyós i trist. Sabia perfectament qui era el blanc al 
que escopien aquelles burles i no podia entendre què era 
el que els havia fet.

Ja  feia  massa  temps  que  havia  caigut  en  aquella 
detestable  rutina  que  l’enfonsava  i  l’arrossegava  pels 
terres de la forma més bruta, i encara no sabia com havia 
passat.

Intentava  evitar-los  i  escapar-se’n,  defugir  qualsevol 
encontra amb ells i  escapolir-se per entre els racons de 
tots aquells moments que, tard o d’hora, li  arribaven al 
llarg del jorn. Així, després de tanta fatiga, arribava a casa 
i es posava davant el mirall. Concentrava la seva mirada 
en la que es veia a l’altra banda, just en front seu, que li 
deia que aquell reflex el perseguiria fins al final. 

Amb els ulls vermells i  tot el cos recte no feia més que 
mirar-se fixament. Anava comprovant que tenia uns ulls, 
foscos com dos trossets de carbó, diferents als dels demés 
però que hi veien en concordança amb les definicions dels 
colors i de les coses del seu entorn, igual que els demés. 
El nas era excessivament xato, ben diferent que els de la 
resta  de  la  classe,  però també,  al  seu torn,  captava les 
olors de forma similar a les descripcions que pogués fer 
algú  altre  d’allò  mateix.  La boca  era  grossa i  guardava 
unes petites i blanquíssimes dents. Aquestes també feien 
una  funció  idèntica  a  la  que  havia  vist  fer  a  les  que 
pertanyien a les boques dels seus companys. Aleshores?

Aleshores pujava les mans i les deixava damunt les galtes, 
envoltant-se la carona. Tenia la pell ben fosca. 
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Restava  uns  instants  així  i,  poc  a  poc,  aquella  cara 
d’interrogació  es  convertia  en  un  desig  d’aprovació 
immediat que el desesperava fins a començar a estirar-se 
les rodones galtes, intentant desempallegar-se d’aquella 
identitat  que  el  convertia  en  l’estrany,  en  allò  que  no 
s’accepta. 

No  se  sentia  prou  fort  per  poder  comprendre  aquell 
profund  motiu  que  l’obligava  a  voler  ser  acceptat  per 
aquells qui no tenien més raó que la irracionalitat a l’hora 
de maltractar-lo.

Si hagués estat més gran... 

Si hagués sabut de què tractava tot allò...

No li era permesa la comprensió del món i, igual que ell, 
els seus companys no sabien res del que hi havia allà fora. 

Tan de bo aquell aïllament al que els nens representaven 
estar sotmesos fos real. Si d’aquesta manera hagués estat, 
ell no se sentiria estrany, i la suma de les diferències no 
seria més que un motiu de curiositat, que els empentaria 
a  compartir  els  moments  propis  d’aquells  nens  que 
encara no saben de quin tipus de món formen part.

Es coneixia petit, indefens, sol. Quan les portes, a les nou 
del matí, s’obrien, s’iniciava un nou món, paral·lel al que 
els adults havien d’afrontar cada dia, que li havia ofert un 
lloc a les darreries. S’aferrava a les poques estones de pau 
que  l’ajudaven  a  somriure.  Ell  sabia  que  era  aquell 
somriure el que feia que la seva mare el mirés amb els ulls 
empetitits, fixos en ell, riallers i afables, provant de dir-li 
sense necessitat  de parlar com n’era de gran l’adoració 
que li tenia. Sempre ho aconseguia. I sempre aconseguia, 
també, que ell, en aquell moment, deixés anar una gran 
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rialla de felicitat, traient, al seu pas, tota la il·lusió d’un 
nen, un nen que només vol ser i deixar ser nen.

A  ell  no  li  costava  ser  feliç.  Un  joc  amb  qualsevol 
company  o  companya  el  divertia  infinitament.  La 
despreocupació  faria  i  desfaria  a  la  seva  manera,  amb 
total llibertat, teixint un fil que sostindria en tot moment 
al noiet. Així doncs, quin seria el motiu pel que aquesta 
llibertat hagués de ser presa? 

Ell, impotent, es mirava als nens que l’assenyalaven. Ja 
no podia saber en quin moment havia començat aquell 
malson que, cada dia, quan tothom era ben despert,  es 
revifava i li retreia que se li hagués concedit el dret a estar 
content. No podia evitar preguntar-se qui eren aquelles 
persones per tenir la potestat de manllevar-li allò que el 
feia feliç i que no havia fet mai mal a ningú. 

Les ganes boges de cridar, plorar i picar de peus a terra li  
brollava en petites llàgrimes que estirava amb totes les 
seves forces per fer tornar enrere.

Va  marxar  corrents.  Hagués  corregut  ja  per  sempre, 
hagués escapat d’aquell lloc, d’aquella gent, d’ell mateix. 
Als seus set anys però, havia fet prou classes de càlcul per 
saber que encara era molt jovenet, que li quedaven molts 
i molts dies per endavant, i li semblava esgotador pensar 
que s’hauria  d’odiar  durant  tot  el  temps restant.  En la 
mesura en que un nen pugui odiar, ell no podia imaginar 
més que el desig de la tranquil·litat, de no haver de donar 
explicacions sobre allò a què ni tan sols podia donar nom. 

Va fugir de les mirades. Va fugir de les paraules que el 
perseguien  titllant-lo.  Va  fugir  de  les  cares  que 
l’insultaven. Va intentar fugir dels seus pensaments. 
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Es va aturar davant la font i es va deixar caure a terra. 
Plorava  i  reia  al  mateix  temps.  Ja  no li  quedaven més 
forces.  No sabia  què li  estava passant  però necessitava 
imperiosament que tot allò passés, que aquell forat negre 
deixés de xuclar-lo. Necessitava ajuda.

Va deixar rajar una mica l’aigua que sortia de la font i 
amb la mà molla es va rentar les ferides dels genolls. Els 
duia plens de pols i hi notava una coïssor punyent que li 
feia fer escarafalls. 

Aleshores  va  somriure.  De  gran  tindria  marques  de 
guerra i semblaria que fos un heroi com els dels contes, es 
va dir mentre mirava de passar aquell moment de feblesa.

―Vols que t’acompanyi a fer que la mestra et curi?

Ella se li va asseure al davant i se’l va mirar encuriosida 
mentre reprenia la paraula.

―A mi la meva mama sempre em diu que la teva mama 
no és bona dona. Jo a la teva mama no la conec, però tu 
m’agrades  –va  continuar  ella–.  Tens  uns  cabells  molt 
divertits.

Ell es va aixecar i la va mirar, somrient. Ella li va donar la 
mà.

No estava gaire segur  de quin n’era el  motiu,  però ara 
semblava que li feien una mica menys de mal les ferides.
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