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En Jan va néixer rient. Amb la boca desdentegada però 
feliç. Semblava content d’estar als braços de la seva mare, 
aliè al que passava al seu voltant.

En Jan somreia sovint. Ben aviat mostrava una filera de 
dents  incipients  que  s’obrien  pas  en  unes  genives  que 
ensenyava  amb  vertadera  facilitat  a  les  persones  que 
quedaven  meravellades  amb  un  rostre  tan  bonic  i 
sorprenentment alegre.

A  vegades,  la  potència  de  la  seva  rialla  era  de  tal 
magnitud que aconseguia contagiar-la als seus pares, que 
en  aparença  tenien  menys  motius  per  somriure 
constantment.

I  la  vida  anava  passant,  el  rellotge  marcava  segons  i 
minuts decisius per a molts, però en Jan només notava el 
pas del temps perquè els jerseis li quedaven curts de les 
mànigues.  Seguia  sense  preocupacions  i  amb  molts 
motius per somriure en un camí que no era precisament 
de roses.

Cada  vegada  que  sentia  els  crits  dels  seus  pares  a 
l’habitació contigua, en Jan es tapava les orelles molt fort 
i tancava els ulls per adormir-se plàcidament al coixí. Al 
principi, aquell llit li era suficient a l’infant, fins que un 
dia  inesperat  es  va  trobar  compartint-lo  amb  la  seva 
mare, que l’estrenyia molt fort i s’empassava les llàgrimes 
com podia per no fondre’s en un mar de desconsol.

En Jan ja no reia tant, i la senyoreta es va entristir quan 
es  va adonar  que el  nen més alegre  de  la  classe  ja  no 
portava incrustada una mitja lluna a la boca sinó unes 
ulleres grogues sota els ulls i un mal humor insòlit envers 
la resta de companys.

2



Alarmada  pel  canvi  d’actitud  del  seu  alumne,  la 
professora el va cridar en un moment determinat i li va 
preguntar què li passava. El nen va arronsar les espatlles i 
es va quedar força estona mirant el parterre. Després, va 
alçar  els  ulls  ametllats  i  els  fixà  en  els  de  la  seva 
professora alarmada. Només li  van caldre cinc paraules 
per deixar-la amb la boca oberta:

―Crec que m’he fet gran.

La mestra aprofundí en el sentit d’aquelles paraules tan 
estranyes provinents d’un nen de 7 anys. Però ell ja no li 
va respondre a  cap altra  qüestió,  capficat  en un fil  del 
jersei  que  li  anava  petit  mentre  dubtava  si  allargar-lo, 
tallar-lo o deixar-lo com estava.   

La senyoreta va restar pensativa la resta de la setmana, 
però quan ja no sabia si concertar una entrevista amb els 
pares o deixar al nen el seu temps de reflexió, el petit Jan 
es va atansar a la mestra amb un posat seriós que copsà 
tota la seva atenció:

―Senyoreta, em sembla que ja no tinc ganes de riure més.

La mestra,  clarament afectada per  aquelles  conviccions 
tan  tristes,  va  agafar-li  la  mà  i  li  va  contestar  sense 
meditació prèvia:

―Jan, em sorprèn que tu em diguis això. Un nen sempre 
ha de tenir una raó per la qual ser feliç. 

―No puc estar bé si els meus papes no ho estan.

―Això  ho  penses  ara.  Tu  no  hi  tens  res  a  veure,  ho 
entens?

Evidentment  no  ho  entenia.  Ell  es  considerava  el 
responsable d’aquells crits, dels enfrontaments entre els 
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seus pares, de la divisió i les barreres indestructibles però 
fàcilment enderrocades. 

La  mestra  li  va  esbullar  el  cabell  mentre  intentava 
endevinar  en aquell  rostre  la  resplendor d’una alenada 
fresca,  d’un  somriure  espontani  que  li  permetés 
eixamplar  els  pulmons  i  oblidar  la  rutina  quan  sortia 
d’escola. Si pogués trobar una fórmula per tots els casos 
turmentosos,  si  pogués  evitar  el  sofriment dels  petits  i 
dels grans, abolir les penes que canviaven els somriures 
per neguit i la innocència per... Bé, potser la innocència 
seguia intacta o acompanyada d’una maduresa subtil.

El  cas era que en Jan ja no reia. Els dies li  semblaven 
menys clars i vivia en una mena de boirina interna difícil 
de  dissipar.  La  mestra  enginyava  mil  i  un  jocs  però  li 
mancava la  col·laboració  directa  d’uns pares que no se 
suportaven i que a la mínima es tiraven els plats pel cap.

Un bon dia, la mestra va idear un joc en el qual tots els  
nens i nenes de l’aula havien de participar. Es tractava de 
tancar els ulls durant 3 segons. Ni un més ni un menys. 
Alguns es mostraren reticents a obeir  les regles del joc 
però la mestra els va convèncer perquè confiessin en ella, 
ja que ella tindria els ulls ben oberts per vetllar per a tots 
els infants.

Un cop tots van estar amb els ulls tancats, la mestra els va 
demanar que pensessin un desig. Volar amb globus, anar 
a Disneyland, aconseguir l’últim joc de la consola –o el 
primer-, endinsar-se en un bosc similar de l’últim conte 
que  havien  llegit  a  classe,  etc.  Només  hi  havia  una 
condició: pensar un desig positiu, que els beneficiés a ells 
o a més gent.
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Aleshores, mentre cada nen estava concentrat en el seu 
desig,  es  va  adonar  que  en  cadascun  d’aquells  rostres 
immaculats hi havia dibuixat un somriure sincer. 

No  obstant,  per  assegurar-se  que  l’objectiu  del  joc 
quedava  complert,  mentre  els  indicava  als  nens  que 
quedaven  pocs  segons  per  obrir  els  ulls  i  que  no 
s’espantessin  si  algú  els  tocava,  es  va  acostar 
sigil·losament darrere d’en Jan, que estava assegut com 
un indi en la rotllana humana que havien dissenyat. La 
senyoreta va començar a fer-li pessigolles i el nen, encara 
amb els ulls  tancats,  esclatà en una riallada que va fer 
obrir els ulls a la resta de companys. Satisfeta, la mestra 
els parlà abans que sonés el timbre:

―Sempre  tenim un motiu  per  somriure.  I  si  algun dia 
se’ns  oblida,  tanquem  els  ulls  3  segons  i  recuperem 
aquella  il·lusió  i  fem-la  realitat.  Us  asseguro  que  la 
felicitat està més a prop del que creiem. 

Aquella nit, en Jan no va sentir crits. I ell no va pensar en 
la possibilitat que aquell fort retruc de porta significava 
que algú que havia marxat ja no tornaria. Però en aquells 
instants que Morfeu trucava insistent a la seva ment, el 
nen s’adormí amb un somriure persistent en uns llavis 
que encara haurien de dir molt, però sobretot tenien el 
dret i el deure d’oferir bons moments al somiador que ja 
estava deambulant en un món on tot era possible.
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