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Avui fa un any. 

Avui no és un bon dia per la Vinyet. 

Avui torna a ser 4 de juliol, torna a fer calor, torna a sentir les mateixes mirades desconfiades. 

Avui fa un any de l'incendi de la Pirotècnia Igual, l'incendi del 94 que ho va canviar tot. 

És dimecres, és migdia, i fa molta calor. La Vinyet sent dringar els plats que comencen a ocupar 

les  taules  dels  veïns  de  Canyelles.  Les  finestres  de  bat  a  bat  ventilen  unes  llars  sufocades  pels

trenta-sis graus de calor estiuenca que fonen fins a la voluntat. A la Vinyet sempre li ha agradat 

escoltar d'amagat. És curiosa, la Vinyet. Curiosa sí, malintencionada no. Sentir converses reals la 

reconforta, cenyir-se a la cosa tangible, real, mundà, la tranquil·litza. Entre <<–els Falta l'aigua!–, 

–un cop més empedrat, no!–, –Amb aquesta calor m'ha passat la gana–>>, i els <<–no tornaré a 

dir que us assegueu a taula–>>, la Vinyet puja acompanyada fins a Can Saba. Aprofita la xafogor 

del migdia per no topar-se amb ningú. A ella li agrada la gent, però sap del cert que ella, a la gent, 

els incomoda. Per això, camina sola, la Vinyet. Els últims banyistes de la piscina d'Olivella ja han 

replegat, i els que tenen la sort de tenir família a Vilanova, es quedaran a dinar per tornar-se a 

sucar al mar després de la imposada digestió. Ella no té família a mar. El món de la Vinyet 

comença i acaba a Canyelles, de tant antic com les pedres del castell, li diu la mare. La mare 

sempre l'ha escoltada sense fer ganyotes, sense riure-se'n, sense jutjar-la. Amb la mare hi confia, 

però no li ho diu tot perquè, des de ben petita, va entendre que com més li explicava, més la 

preocupava. Al pare, res de res. S'enfada molt el pare, quan la sent parlar així. El pare sempre 

està enfadat. Des de menuda, parlar-ne poc amb la mare i gens amb el pare, es va convertir en la 

seva consigna. Tot això, ho havia après tan bon punt va començar a parlar. 

–Filla, això millor no li ho diguis al papa –repetia la mare com un mantra. 

Poc a la mare, res al pare. Poc a la mare, res al pare. Poc a la mare, res al pare... 

Però al Jenry sí que li ho explica tot. Perquè aquest nen troba la mar de natural les històries que li

ofereix com un secret. El Jenry havia arribat des de Barcelona feia tres anys, quan en tenia vuit, 

els mateixos que la Vinyet. Els pares del Jenry són del Perú, però ell sempre diu orgullós, que és 

català, que ha nascut aquí i que d'aquí no el treuen. El cos rabassut i un pèl curt pels seus onze 

anys, el compensa amb una energia aclaparadora. –Mai em canso, jo–, diu sovint el Jenry amb un 

català impecable quan caminen plegats tornant de l'escola. Morè de pell i cos, ulls ametllats i vius 

com els d'una guilla, i un somriure de dents blanques, enlluernador, perenne i franc. Tot plegat 

reflecteix cap a l'exterior una personalitat vital, optimista i generosa. Sí, el Jenry és el millor amic 

de la Vinyet, tal vegada l'únic. El primer dia que el Jenry va anar a l'escola, quan ja feia dos mesos

bons que el curs havia començat, els companys de classe se'l van mirar estranyats. <<–¿Què fa 

un nen arribant a mig trimestre? ¿D'on ha sortit tan fosc de pell? ¿Per què somriu tant?–>> Però, 

la Vinyet no, la Vinyet el va veure entrar, va tancar els ulls i va escoltar tot el passat del nen que li 

estava parlant, aclaparat. Totes les súpliques, totes les pors, totes les esperances. 

–¿Qui vol compartir taula amb el Jenry?– va preguntar la mestra un cop el nen es va presentar. 



La Vinyet va obrir els ulls i va alçar el braç. Tot seguit, a cau d'orella, va poder sentir el passat del 

Jenry que li donava les gràcies. 

–¿Per què m'has fet pujar fins a Can Saba? Fa calor Jenry, i la mare es preocuparà si no baixo 

a dinar. 

–Anem al castell–, diu el Jenry, amb aquella confiança que és tan seva, com seves són la pell 

fosca i les espatlles amples. 

–Ja saps que al castell... 

–Per això t'he citat aquí, sabia que si quedàvem al castell, no voldries venir–. La interromp el nen 

sense esperar resposta i posant-se a caminar en direcció al carrer del castell. 

–Ei, espera'm! 

–Si t'afanyes et donaré un tros de coca del Bertran–. Cridà, enèrgic, el Jenry, mentre s'allunya 

costa amunt. 

El castell de Canyelles i l'església de Santa Magdalena formen un conjunt històric massís, 

rotund, com la seva mateixa història. Se'n desprèn un caràcter forjat per haver estat frontissa entre 

carolingis i musulmans, entre moros i cristians, entre pagesos i nobles. Sobre el turó de Canyelles, 

ufanoses, torre i campanar competeixen per tenir les millors vistes, la millor informació de la vall 

que regeixen: el Rei Castell i la Reina Església. La torre ha vist pagar el dret de pontatge als 

vilatans. El campanar ha gaudit les processons que s'han fet en nom de la santa de la qual duu el 

nom.  Han  guaitat  el  tràfec  de  Ribes  a  Vilafranca  i  d'Olèrdola  o  Vilanova.  Han  vist  collir  raïm,

construir carreteres, créixer generacions que darrere els seus murs s'han confessat amor, s'han 

promès l'ànima i s'han profanat el cos. 

–Digues, Vinyet, ¿què veus des d'aquí dalt? 

Els peus de nen i nena pengen paret avall. Asseguts sobre el mur, contemplen, entre els arbres i 

les cases del davant, el poble que, ara, digereix tranquil·lament el dinar. Un poble que espera, 

mandrós, que afluixi la calor d'un mig dia de juliol punyent i rabiós. Més tard, els carrers es 

despertaran i tornarà l'activitat, amb la motivació d'unes festes majors imminents i desitjades. 

Però, és cert: nen, nena, església i castell noten un silenci especialment espès, avui. 

–¿Què vols que vegi? El poble–, respon la Vinyet, estranyada per una pregunta de la qual no 

en sap treure l'entrellat. El Jenry, sovint, li pren el pèl amb alguna de les seves bromes recurrents i 

és  per això que ella resta expectant, per evitar que li aixequi la camisa un cop més. El nen es gira 

per mirar de fit a fit la seva amiga. La primera que no li va parlar com si fos un mico de fira. L'amiga 

a qui li explica els seus plans de futur. Un futur que s'imagina assegut al Parlament, tot proposant 

lleis justes i solidàries. Ara mira aquesta amiga que li confessa aquelles coses que la fan tan 

especial. Aquest cop, però, el somriure del Jenry ha deixat pas a una expressió sorruda, 

concentrada. Un rictus que significa que la conversa que vindrà tot seguit, va de debò. 



–Exacte, el poble–, diu ell. I es torna a girar per mirar les teulades de Canyelles. Després d'un 

silenci prudencial i respectuós la Vinyet pregunta.

–¿I? 

–¿Has vist gent, avui, al Casal? 

–Sí–, i abans la Vinyet pogués demanar les raons d'aquella pregunta, el Jenry continuà. 

–¿Hi havia la mateixa fornera de sempre, quan has anat a comprar el pa? 

–Sí–. Respon una mica espantada per l'actitud de l'amic. 

–I al quiosc ¿Què? ¿Hi havia el quiosquer? 

–Prou, Jenry, ¿a què ve aquest joc?– La Vinyet provava de mantenir la calma sense evitar, però, 

que se li fes un nus a la gola. El seu amic era l'únic racó on podia desfogar-se, l'únic confident. Si

perdia això, la vida a Canyelles se li faria insuportable. El to que estava fent servir el Jenry 

pronosticava els pitjors dels seus presagis. 

–Molta d'aquesta gent avui no hi seria si tu no t'haguessis anticipat a l'incendi. Si no fos per tu...

–No Jenry, saps que no vull parlar d'això–. El nus a la gola de la Vinyet està prenent forma de 

bola dura i rodona i cada cop li costa més respirar. 

–La gent també ha recordat que avui fa un any de l'incendi. 

–I ja veus com m'ho agraeixen, em miren com si fos una empestada–. Sense saber per què, això 

últim li ha sortit en forma de crit enrabiat i furiós; l'aire que frega la bola. 

–Què se'n vagin a la merda, Vinyet!– A l'amic li dol tant com a ella la ingratitud del poble. –Si no 

t'haguessis imaginat l'incendi, moltes famílies d'aquí tindrien un mort per plorar, avui. 

–Jo no m'invento res, m'ho van dir...– Ara és ella qui s'autocensura, la que ha parat de parlar en 

sec. No vol parlar d'això, no vol estar tan a prop del castell, no vol el Jenry seriós, no vol, no vol, 

no vol. La bola li està pujant gargamella amunt. 

–Igual que això del castell. Tu mateixa m'has dit molts cops que és qui més et crida. De qui més 

notes la necessitat de parlar-te. Entrem, treu-t'ho de sobre Vinyet. Potser pots ajudar algú altre. 

La bola de la Vinyet s'ha desfet i ha vessat a dojo, lacrimal avall. Intentant ocultar el plor, acota el 

cap i s'eixuga les llàgrimes amb el coll de la samarreta que duu estampades les set boles del 

Drac. Si la Vinyet pogués demanar un desig al Drac, no dubtaria ni un instant. Es posa dreta 

lentament i sense mirar el seu amic, salta a la part de dins del mur mentre murmura un «no vull, 

no vull, no vull» pràcticament inaudible. El nen també ha saltat i, sota el campanar, mira com 

s'allunya, al trot, l'amiga que sent coses que ningú més pot sentir i que, en canvi, es nega a 

escoltar les seves raons. 

–Vinyet, avui a mitjanit et passaré a buscar per casa. Espera'm al carrer o trucaré a la porta fins 

que baixis!–Tot això li ha cridat el Jenry, des del mur estant. Està decidit a ajudar la seva amiga a 

treure's aquella llosa que l'ofega. Vol que la Vinyet visqui amb naturalitat la seva condició. Si ella

no ho accepta, ¿com ho han de fer els altres? 

La Vinyet nega amb el cap sense girar-se. S'està fent gran, pensa el Jenry mentre sent com la 

noia s'allunya pel carrer Major. Cames llargues i blanques, malgrat l'estiu. Cos espigat i prim, més 



alta que ell. Fa dies que ha notat, sota les samarretes amples que li agraden a la seva amiga, que 

porta sostenidors. No li dirà mai, que ho ha notat. Quina vergonya. Ja ho dirà ella, si vol. Cabells 

llargs, arrissats i castanys que s'entesta a dominar atrapats dins una cua. Ell ja li ha dit molts cops 

que quan se'ls deixa anar està molt guapa. Però, ella que no, que no els suporta, tan rebels, tant 

volum, que el color no m'importa, però, que jo els voldria llisos, com els de la Joana, que li brillen i 

tot. I ell sempre li acaba dient, que què més voldria la Joana, que l'únic que té de bo la Joana són 

els calés del seu pare. I ella que no, que a la Joana us la mireu tots, que sembleu peixos fora de 

la bassa, amb la boca tan oberta. I sempre que ho diu, els ulls rodons i verds de la Vinyet 

somriuen. Somriuen tot allò que els seus llavis prims encara no han après a fer. 

–Fins aquesta nit Vinyet–, es diu per a si sol, el Jenry. 

–¿Filla, on eres? Estava espantada. Se t'ha refredat la carn–. I la mare va marxar a la cuina per 

escalfar-li el pit de pollastre. 

La casa de la Vinyet s'aboca cap a la C-244. De petita, des de les finestres del menjador, 

s'inventava històries i jocs pels cotxes que veia passar: «Si el proper cotxe és vermell, el crido i 

marxo amb ell allà on vagi». Totes les juguesques de la C-15 en una mateixa direcció: marxar de 

Canyelles. S'havia d'inventar jocs, la Vinyet. És filla única i les tardes a casa, sola, se li han fet

sempre molt llargues sense ningú amb qui poder jugar. La mare excusant-se que tenia altra feina i 

el pare, bé, el pare, enfadat sempre. El Jenry tenia més sort. La seva germana petita és un encant 

i, tot i que sovint es queixa perquè ha de compartir habitació, sabem que se l'estima. I també viu 

l'àvia, amb ells. Sempre hi ha gent en aquella casa. Això pensa la Vinyet mentre espera el pit de 

pollastre. I també pensa que avui, el Jenry, s'ha passat, que no pensa baixar al carrer a aquelles 

hores, que no pensa anar al castell i que espera, de totes totes, que el seu amic no s'enfadi amb 

ella. 

–Nena, ¿t'has rentat les mans? Va, vés a rentar-te-les amb sabó! Mans netes per evitar virus, ja 

ho  saps–. Cridà la mare des de la cuina. 

Filla única, filla protegida, filla sola. 

Tret del lavabo, la resta de les estances de la casa tenen finestres que donen a l'exterior i, a més, 

la casa està encarada a tres dels quatre punts cardinals. Hom pot imaginar una casa lluminosa, 

ventilada, amb tots els atributs possibles en el rànquing del Feng Shui ideal. En canvi, a la casa de 

la Vinyet, les persianes sempre estan mig abaixades –Perquè no entri el sol– diu la mare a l'estiu. 

– Perquè no entri el fred– diu la mare a l'hivern. A la casa, es respira penombra cada dia de l'any. 

–¿Mama, puc apujar les persianes? 

–I ara! Entrarà la xafogor. 

–¿Una mica? 

–Que no, que no. Al teu pare li molestarà, si veu tanta claror a aquestes hores. ¿Et porto més pa? 

–No cal mama, gràcies–. Escura l'oli de l'amanida amb l'última engruna que li queda, despara 

taula i  se’n va a tancar-se a l'habitació. 



La seva habitació és una altra cosa. Aquí pot obrir les finestres, aixecar les persianes, inundar 

de llum l'armari, l'escriptori, el   llit i els pòsters de Sau i Sopa de Cabra. Li encanta veure voleiar 

les cortines quan alguna rafega d'aire s'atreveix a passejar per la seva alcova. La Vinyet es 

desprèn de les seves sandàlies amb un parell de puntades de peu a l'aire i és llença al llit com qui 

es capbussa al Mediterrani. Estirada, el temps li passa més amablement. Tot i la calor d'avui, no 

pot prescindir d'abraçar-se al seu Cobi, el gos del Mariscal, el gos del 92. Llit i Cobi són una 

mateixa cosa. Pirotècnia Igual va dissenyar els focs de la inauguració i de la cloenda dels Jocs 

Olímpics de Barcelona. A Canyelles tothom n'està molt orgullós. En canvi, avui, el dia del primer 

aniversari de l'incendi de la Pirotècnia, tot té un regust amarg, especialment per a ella. No cal patir, 

avui no s'acompleix el triple trenta: més de trenta graus, vent a més de trenta km/h i menys de 

trenta per cent d'humitat. Avui no fa vent, però, Canyelles aguanta la respiració, esperant que 

passi el dia, mirant de reüll cap a la casa de la nena que fa un any va predir la desgràcia. Per 

espantar els monstres, la Vinyet, agafa el seu disc-man i es posa el cd que porta escoltant des del 

juny. 

Un regal de la seva mare per les bones notes. La Vinyet sempre treu bones notes. «Amores 

Extraños» de Laura Pausini. Se sap la lletra de memòria, però avui, de sobte, la cançó pren 

un altre significat. No sap per què, l'entristeix. I torna el nus, que es torna a fer bola i que torna a 

rebentar com un aglà dins els seus ulls. –Que el Jenry no s'enfadi amb mi–. Pensa entre sanglots. 

De sobte, el sobresalt tants cops viscut: els crits del pare que l'espanten sempre, malgrat viure en 

una mena d'alerta constant. S'aferra al Cobi i posa el cap sota el coixí. Ja se l’hi passarà, com 

sempre. 

–Potser sí que aniré amb el Jenry–. Pensa la Vinyet mentre ofega el gos de peluix contra el seu 

pit. 

-Mama, mama...– xiuxiueja la Vinyet. Fa estona que el Carles Francino ha acomiadat el 

telenotícies vespre d'avui. –Que elegant és aquest home!–, sospira sempre la mare. Falten cinc 

minuts per la mitjanit. La mare s'ha quedat adormida, com tantes altres vegades, davant el 

televisor. Amb molt de compte, com els gats del carrer quan s'acosten a un pardal, la Vinyet tanca 

l'aparell per evitar que un anunci sobtat la desperti. Si encara dorm quan torni del castell, millor. El 

pare no hi és: millor, també. Un cop al carrer, es posa la jaqueta del xandall rosa Reebok que tant 

li agrada. A les nits, quan refresca, sempre li agafa fred. El Jenry se li'n riu quan ella comenta que, 

a ple agost, necessita tapar-se amb un llençol, ni que sigui. Ha estat invocar-lo mentalment que el 

veu aparèixer per la cantonada, i la Vinyet obeeix el senyal del Jenry que li demana que s'acosti. 

–Gràcies–, diu en veu baixa el nen. I torna a mostrar el seu somriure, i la llum de les seves dents 

blanques tornen a il·luminar el camí i, no sap per què, dins el seu cap, sona la Laura Pausini. 

–Tinc por. 

–Tu poses el límit, Vinyet. No em separaré de tu–. I un altre cop la Laura Pausini. 

I tot d'una, el campanar, els toca les dotze. 



–¿Per on vols entrar? Ostres Jenry, això és una propietat privada. És com si fóssim uns lladres–. 

Argumentà la nena, més per por que per civisme. 

–Els Salinas ja no hi vénen mai. Si em sembla que se'l volen vendre i tot. Porto una llanterna, ens 

hi veurem, no et preocupis. Però, si vols, ens quedem aquí a fora. ¿L'any passat el vas sentir 

quan érem asseguts al porxo, oi? 

–No, millor entrem, els veïns són a tocar. 

–Estic molt orgullós de tu, Vinyet. 

Un cop dit això, el Jenry baixà a saltirons els esglaons que són a la vora del porxo i es col·locà 

davant la porteta de ferro forjat que dóna al jardí del castell. Es gira i fa un senyal a la Vinyet 

perquè s'acosti i, acompanyat d'un d'aquells somriures tan seus que omplen de confiança, li diu: 

–¿Veus les finestres? 

–Sí. 

–La reixa de la finestra de més al fons té dos barrots desencaixats. 

–¿Com ho saps? 

Ell, encara somrient per l'alegria d'acomplir un pla llargament traçat, li respon: 

–Fa temps que organitzo aquesta sortida... 

–Ostres Jenry, ja té raó la Cristina, «La tenacitat del Jenry el durà lluny». Diu rient, la nena, tot 

estrafent la veu per imitar la cantarella de la seva tutora de cinquè de primària. 

I així, rient, el Jenry s'agafa les seves dues mans convidant la Vinyet a què les faci servir de base 

per poder passar per sobre la reixa de la porta. Un cop dins el jardí, la tensió tornà als rostres dels 

nens. La Vinyet, que s'amaga darrere les espatlles del seu amic, tement que pugui sortir qualsevol 

cosa des del fons del terraplè, li demana a cau d'orella: 

–I ara, ¿com ens ho farem per pujar fins a la finestra? 

–No et preocupis, tot controlat–. Xiuxiueja segur, el nen. 

Es treu una corda de la motxilla, a l'extrem de la qual, hi ha nuat un arpó del seu pare. El pare del 

Jenry exerceix la pediatria entre el centre d'atenció primària de Sant Pere de Ribes i una clínica 

privada a Sitges. L'afició que comparteix amb el fill és navegar. És per això que tenen una amarra 

al port de Vilanova. A bord d'una petita embarcació, voregen la costa del Garraf gairebé cada cap 

de setmana. La Vinyet ha anat convidada en repetides ocasions. 

–Ostres Jenry, a la primera. 

–¿Recordes que tota aquesta setmana no he pogut quedar cap matí? 

–Sí. 

–Me'ls he passat practicant al pati de casa. 

-Jenry, i no m'havies dit res! 

I les dents del Jenry tornen a lluir, satisfetes. I la Laura Pausini torna a sonar, amb força. 

El cos cepat i àgil del Jenry escala la paret d'uns escassos quatre metres, sense dificultat. Un cop 

separats amb molta cura els barrots desencaixats, s'asseu a l'ampit de la finestra disposat a pujar 

a pols  la seva amiga que s'ho mira tot, estorada i sorpresa, des del jardí. 



El vidre d'un dels marcs de la finestra fa temps que és trencat i, des d'aquest espai obert, resulta 

fàcil obrir la finestra i colar-se a dins. La llanterna que el Jenry s'ha tret de la motxilla deixa 

endevinar que ens trobem en una sala d'estar. Alguns mobles encara mantenen els llençols que, 

pel que sembla, fa temps que els cobreixen. Per terra descansen més llençols, rebregats i plens 

de fulles seques. Possiblement hauran caigut abatuts a causa dels corrents d'aire que es deuen 

colar pel forat de la finestra. A la penombra poden identificar dues butaques, una chaise longue, 

una tauleta petita i rodona envoltada de tres cadires i unes llibreries que s'enlairen fins als sostres 

alts on, sota els llençols que encara aguanten al seu lloc, s'endevinen fileres i fileres de llibres. 

–AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! 

–¿Què et passa Vinyet?! 

-Perdó, perdó, acaba de fregar-me un ratpenat! 

–Vine, acosta't, no et separis. 

–¿Quanta estona ens haurem d'estar aquí, Jenry? És perillós i m'estic morint de por. 

–Fins que et parlin, ¿no? Aquest és el pla. 

–Però, això, jo, no ho puc triar. Passa i prou. 

Acorden fer una repassada ràpida per les habitacions que es trobin obertes i, si no senten res, cap 

a casa abans els pares no s'assabentin de la missió nocturna. Obren la porta de la saleta i el seu 

grinyol és tant típic com esgarrifós. Són al pis de dalt i, des d'aquí, poden veure l'escalinata de 

pedra que condueix al gran hall de l'entrada principal. L'aspecte de tot plegat és sinistre, però la 

convicció del Jenry acompanya la Vinyet pel passadís fins que aconsegueixen colar-se, no sense 

aguantar la respiració, en una habitació. Aquí, els llençols, cobreixen tots els mobles. L'ambient és 

espès. El finestral gran, degudament tancat, no ha deixat passar un bri d'aire des de fa temps. 

Pols, llençols, embalums i històries que s'intueixen. La forma de llit gran que amaga el llençol fa 

pensar que ens trobem al dormitori principal. Una porta petita, mig oberta, ens ensenya unes 

rajoles blanques amb una sanefa blava, també de rajola, a mitja paret. El dormitori té el seu propi 

lavabo. Però, res, ningú parla a la Vinyet. I el mateix a les altres tres habitacions del pis de dalt, i 

el  mateix al hall, i a la cuina, i al menjador gran amb una fastuosa làmpada d'aranya que és la llar 

de famílies senceres de ratpenats, i el mateix a l'habitació de la minyona, i el mateix al lavabo i al

bany, i el mateix al safareig. 

Silenci. 

Només silenci. 

Arreu, només silenci. 

–¿Marxem?– Preguntà la Vinyet amb la veu més dolça que ha trobat. Pretén consolar l'amic. Sap 

que ha rumiat molt la nit d'avui. I també sap que el frustrarà terriblement no haver-se'n sortit. Però, 

sobretot sap -i ho sap del cert- que ho ha orquestrat tot per ella, la Vinyet, la nena del foc a qui, tot 

sovint, li parlen veus que vénen de lluny. 

Desfan el camí fet, en silenci. A la tenebror del castell ara cal sumar l'ambient enrarit que ha creat

l'intent fallit. Silenci del castell, silenci dels nens. 



Primer baixa reptant, paret avall, la Vinyet. Després fa el mateix, el Jenry. S'ha oblidat de treure 

l'arpó de la finestra. Ho fa servir d'excusa per renegar tot el que guarda dins el pap des de fa 

estona. La Vinyet no sap com consolar-lo. A despit, voldria sentir parlar algú. Fer-li aquest regal al

seu amic. 

–T'has fet una rascada al genoll, Jenry. 

–No és res–. Respon contrariat, el nen. 

–Deixa-m'ho veure millor. 

–Que no és res, Vinyet, de veritat. 

–Seiem al porxo i t'ho miro. I no se'n parli més. Tossut. 

A contracor, el nen obeeix. Al capdavall, no ha pogut ajudar l'amiga com volia. Com a mínim li faria 

aquesta concessió. Pugen les escales que els duen a la petita plaça, formada per l'angle que crea 

la paret del castell amb la façana principal de l'església. La paret del castell presenta un porxo de 

dos arcs escarsers amb dos bancs de pedra que encara són practicables. S'asseuen al banc més 

a raser, intentant defugir mirades furtives d'algun veí amb insomni. 

–¿Has agafat alguna tireta?–. Preguntà tan conciliadora com pot, la Vinyet. 

–Alguna cosa. A la butxaca petita del costat–. I el Jenry acompanya les paraules amb un cop 

de  cap en direcció a la seva motxilla que ara és a terra, fregant els peus dels nens. 

–Ostres, això sembla la butxaca del Doraemon–. Finalment la Vinyet ha aconseguit arrencar-li un

incipient somriure al seu amic. -Ja està–. Diu ufanosa, quan acaba de segellar la rascada amb una 

mica de mercromina i una tireta. 

–Em sap greu Vinyet. 

–No passa res, ho hem intentat. 

Ara es miren als ulls. Però, aquesta mirada va molt en dins. Es miren mentre es disparen les 

constants vitals. Es miren per tafanejar-se l'ànima mútuament, per mirar més enllà del que veuen 

els ulls. Radiografia emocional que els posa la pell de gallina. 

La Vinyet, tot d'una, fa una ganyota de dolor. 

–Tinc fred, Jenry. Tinc molt de fred. 

–¿Com? 

–Abraça'm, em gelo. 

–¿Vinyet, què et passa? 

Mentre la nena comença a tremolar fora de control, el nen l'abraça i li frega l'esquena 

frenèticament. Convulsiona ella, s'esgarrifa ell. 

–Té molta por!–, xiscla la Vinyet amb una veu que estripa la nit de juliol com si fos de paper. Tot 

seguit, es posa a plorar desconsolada, gemega i es recaragola. Ulls en blanc. Pausa. Desmai. 

El Jenry l'agafa a coll, com agafa la seva germana quan s'adorm al sofà. Les cames de la Vinyet, 

més llargues que el cos d'ell, li fan arrossegar, de tant en tant, els peus per terra. Així, bressolada, 

el  nen  enfila  l'estret  carrer  del  Campanar  fugint  d'un  parell  de  llums  veïnes  que  s'han  encès 



després de l'estrip de la nena. S'atura en passar pel davant de la rajola que indica el nom del 

carrer. La Vinyet, cada cop que passa pel davant, ressegueix amb el dit la silueta del campanar, 

dibuixada a la ceràmica. A la Vinyet li agrada molt aquest dibuix. Només uns segons. De seguida 

arriba a l'esplanada del darrere, continua ras la muralla fins a colar-se als peus de la paret nord. 

Allí, arraulits entre heures i males herbes, s'asseu amb la nena encara als braços. La casa més 

propera és prou lluny per intentar despertar l'amiga sense ser descoberts. –Només li faltaria això, 

pobra Vinyet– Pensa el Jenry, terriblement preocupat. Amb compte, l'estira sobre l'herba 

humida de la mitjanit i se la mira. ¿Què li ha passat? ¿Què té? Algun cop havia assistit a alguna 

d'aquelles «comunicacions», com deia ella, però, cap havia arribat a aquells extrems. 

–¿Vinyet, em sents? ¿Vinyet, estàs bé? Parla'm! 

El Jenry s'havia assegut al seu costat i ara, inclinant el cap, li parlava fregant-li l'orella. –Vinyet, 

desperta't, si us plau, desper...– I no ho pot acabar de dir perquè el plor mut i discret li omple la 

boca. I trist, molt trist, el nen pensa que encara no li ho ha dit tot. Que no sap com fer-ho. Que no li 

ha dit que té pressa per fer-li entendre que ha d'assumir el que li passa com si fos un do, un regal. 

Que té pressa perquè ja no li queda gaire temps per ajudar-la. Que el seu pare s'ha cansat d'anar 

amunt i avall. Que a finals d'agost es muden a Sitges. Que ja té escola nova i tot. Que ja no 

tornaran junts cap a casa mai més. Que la trobarà a faltar tant. Tant. 

–No ploris més, estic bé. 

La Vinyet fa estona que se'l mira. El Jenry plora. És tan poc freqüent, que troba aquest desconsol 

bell. Té un plor seré, pensa la nena. Espera un moment abans de dir-li que està desperta perquè 

és una tristesa sincera, dedicada a ella, només. 

–¿Com estàs?– I s'eixuga les llàgrimes i s'abracen i entren en calor. 

–Estic bé, et dic. 

El somriure de la noia és el millor consol pel nen.

-T'ho explicaré tot, Jenry, però, marxem d'aquí. 

«La Isabel tenia onze anys. Treballava pel senyor Ferran de Bouffard i Dagués, el futur baró de 

Canyelles. Fou ell qui acaba les obres del castell l'any 1858, engegades pel seu pare Ramon 

Josep de Bouffard el 1852. El pare de la Isabel, pagès de Canyelles, es va convertir en un 

picapedrer imprescindible en la construcció de la part nova del castell. Molts homes havien marxat 

a construir les vies del tren a Barcelona i s'hi havien quedat. La mà d'obra era escassa. Acaba 

convertint-se en el segon mestre d'obres de les importants reformes de la fortificació. Un cop 

acabades les reformes, el pare de la Isabel es va quedar a treballar al servei del senyor Bouffard i, 

amb ell, la seva filla. Òrfena de mare, no li va saber gens de greu canviar la fredor de la casa al 

camp, per l'escalfor de la cuina del senyor baró. Ajudava la cuinera i feia companyia a la filla dels 

Bouffard, la Raimunda, nena com ella. Sense més infants al voltant, més que amigues es van 

convertir en germanes. La Isabel va morir la nit del 14 de maig del 1861, arraulida i presa del pànic 

al porxo més a raser, el porxo que toca a l'església. La van matar per bruixa. Onze anys. 



Les sospites van recaure sobre la Isabel quan va predir, sense voler-ho, la mort de la pubilla, de la 

Raimunda. No era una mort qualsevol, era la mort de l'hereva de la Baronia, la mort de la seva 

amiga, de la seva germana. Fou l'any 1860, pel segon aniversari del final de les obres. La Isabel 

dormia moltes nits a l'habitació de la Raimunda, sobre un llit de coixins que les nenes 

improvisaven, divertides i enjogassades. Un matí que estaven recollint flors per engalanar 

l'habitació, la Isabel la va agafar pel braç i li va prémer fort, fins a fer-li mal. 

–Em fas mal! Què et passa Isabel? 

–No vull que moris. 

–Però, què dius beneita! Si em trobo la mar de bé, jo. Va, para de plorar. ¿Que et passa? 

–He vist la teva mort, he vist la teva mort! 

La Isabel no va poder parar de plorar. Van caminar, abraçades, cap al castell. Tremolosa, la Isabel 

li va confessar a la seva amiga que, a vegades, veia coses que, en acabat, passaven. I la seva 

mort l'havia vist nítidament. La mort de la Raimunda, la filla del baró. L'havia vist morta. Aquella nit 

la Isabel va dormir al catre que compartia amb el pare, al costat de les quadres. Després de sopar, 

la Raimunda, li va explicar tot a la seva mare. Li havia entrat la por al cos. –¿I si fos veritat?– La 

mare no li va donar gens d’importància. -–Molta fantasia, aquesta Isabeleta– va dir la baronessa. 

El crit de la baronessa va recórrer tots els passadissos del castell, s'hi va instal·lar en els 

racons més foscos i mai més no n'ha tornat a sortir. Els servents, els animals, les tórtores de la 

figuera, els xiprers, les pedres, l'aire: tot es va quedar quiet. El crit de la mare va fer emmudir la

resta del món. La seva filla havia mort aquella nit. El cor va deixar-li de bategar. Fet un cabdell, 

rebregat i desfigurat, la Isabel plorava sota la tauleta on hi havia el gerro amb les flors que la tarda 

abans, les amigues, havien collit juntes. En veure-la, la mare, amb una ferida oberta que restaria 

en carn viva per sempre més, corre cap a la nena. Li agafa un braç per arrossegar-la fora de la 

tauleta i comença a donar-li cops sense poder parar, sense pensar. Ara una cella partida, ara sang 

pel llavi, ara un ull de vellut, dos dits trencats, i blaus, blaus, blaus. Va haver d'abandonar el 

castell, per sempre. 

La Isabel s'avorria molt a casa la tieta. Des del mas podia veure, lluny, la silueta que coronava 

el turó de Canyelles. Un any que li havien semblat deu. Com trobava a faltar l'activitat del castell, 

les misses, les anades i vingudes pel poble, però, sobretot, com trobava a faltar la seva amiga. 

Durant aquell any només havia anat a veure el pare en dues ocasions. A ell també el trobava a 

faltar, però no tant. I sempre la mateixa resposta: -No pots tornar Isabeleta, aquí no estàs segura. 

La matinada del catorze de maig del 1861 va ser fresca. La Isabel, però, es va despertar xopa de 

suor. Una altra visió claríssima, terrorífica, devastadora. Tenia por de dir tot el que havia vist. Però, 

si no ho feia, la mort s'afartaria de Canyelles fins a rebentar. 

–Pare, has de fer que la gent del poble s'aixoplugui dins el castell. 

–¿Què hi fas aquí? ¿Per què has vingut? Torna-te'n ara mateix–.  I la Isabel li ho va explicar tot. 



Un roc molt gran cauria del cel aquell migdia. Un roc de la mida d'un carro. Calia aixoplugar 

tothom per evitar una desgràcia. 

Amb l'ajuda del mosso i la cuinera, el pare de la Isabel va fer córrer la veu que venia una tempesta 

forta. Que una cama mal curada sempre li assenyalava el mal temps i que valia la pena tancar-se 

portes del castell endins. El baró era fora i, en aquests casos, ell podia prendre aquestes 

decisions. 

El xiulet era eixordador. Com més s'apropava el meteorit, més insuportable es feia el so. La 

gent es tapava les orelles per poder aguantar la fiblada que sentien. Trucades desesperades a la 

porta d'aquells que no havien volgut recollir-se. Abraçades, plors, pànic. I després l'explosió. I 

després el silenci. Cap vilatà va morir. 

Quan ja fosquejava, la gent va recuperar l'alè. L'alegria va pintar les parets del vestíbul del 

castell. La Isabel es va relaxar, ja no s'amagava. Tot havia anat bé. El pare, eufòric, agafa d'una 

revolada la seva filla i se la posa sobre les espatlles. La baronessa la veu per primera vegada 

després de tots aquells mesos plorant la seva filla. I torna a enfollir. 

–Bruixa! Heretge!– Repeteix constantment la baronessa. La nena diu tan fort com pot, buscant 

clemència, que ella ho havia predit tot, que ella els havia salvat. La baronessa mana empresonar 

la nena: 

–És una bruixa que només ens duu desgràcies–. Argumentà la baronessa fora de control. La nena 

salta del coll del pare mentre, ell, com a últim recurs, agafa dels braços la senyora del castell. Ella 

s'hi revolta i ordena el poble que el duguin al calabós. La nena surt a fora per la part nord. Sent 

que la gent la segueix, embogida. Vol entrar a l'església, però, està tancada. Arriba a la placeta, 

tremolant de por. Pànic. I al pare, ¿que li haurà passat al pare? El pare, el pare. No pot respirar. 

Els      que han sortit per la porta sud li barren el pas. La turba a prop. La bèstia, s’apropa presidida 

per la baronessa. Molta gent entra a la placeta. La nena camina enrere. Té por de donar l'esquena 

a la bèstia, ara enfollida del tot. S'asseu al porxo que toca a l'església i resa. Resa. Resa pel pare, 

per ella, per la mare, per la Raimunda. La primera pedra li obre un tall a la cella, al mateix lloc de 

fa un any. La segona, molt seguida, li trenca dues dents. Les pedres que li van als braços, al 

ventre i a les cames, ni les nota, de tant mal com li fa la cara.   La pedra que li va a les temples és 

l'última que sent. Se li tanquen els ulls, per sempre. Tenia onze anys.» 

Cap de les dues famílies s'ha despertat mentre els nens han estat fora. La Vinyet i el Jenry han 

dormit com dues soques. 

S'han llevat tard. 

–¿Estàs bé, nena? Em tenies una mica espantada, mai dorms tant. 

–¿Saps que va caure un meteorit a Canyelles, mama? 

La mare, que l’hi està parant taula per l'esmorzar, s'aturà de cop. Es refà i continuà parlant. 

–Alguna cosa havia sentit. 



–Mama, ¿sabies que una nena va preveure que cauria? ¿Sabies que es deia Isabel i que va 

salvar moltes vides? 

–Xxxt, nena, no cridis. 

–¿Sabies que la van matar, per això?!– La mare calla. La nena continua, amb exigència. 

–Parla'm!–  Silenci de la mare. 

–Parla'm, et dic! 

–Si us plau, nena, el teu pare. 

–Aquesta Isabel, ¿pot ser parenta nostra, mama?– La mare torna a callar i, davant el mutisme, la 

Vinyet repeteix cridant –¿Pot ser família meva, mama?! 

–El teu pare... 

–¿El meu pare? Mira què faig, pel meu pare, mira! 

I així, cridant, la Vinyet comença a aixecar fins a dalt les persianes del menjador. Les més grans 

de la casa, les de la balconada on veia passar els cotxes de petita. La mare intenta, en va, evitar- 

ho. La Vinyet, fora de control, passa per totes les habitacions. Aixeca totes les persianes obviant 

les súpliques de la mare, que aboca les poques forces que li queden per cridar: –El teu pare! 

La Vinyet s'atura sobtadament. Esbufega. Mira la mare amb tot el verí que ha guardat dins seu 

des de fa temps, i més que dir-li, li escup: 

–El meu pare va morir fa anys, mama. El papa és mort! 

La mare, de pedra, al rebedor de casa. La Vinyet, plorant a cor que vols, corre cap al seu refugi. 

Cap al Jenry. 

El Torrent de Cal Deus passa a prop del pàrquing de l'escola. Un quilòmetre més enllà, abans 

d'arribar a la part nova de Canyelles, els dos amics coneixen un racó on han passat hores 

compartint inquietuds i secrets. És aquí, on es troben ara. 

–La teva mare t'estima, Vinyet. 

–La meva mare està com un llum, Jenry. 

–Doncs mira que tu, nena. 

–Ei, ¿de què vas?– I la Vinyet que li dóna un clatellot a l'amic, que exagera el dolor rebolcant-se 

per damunt de l'herba, com si s'hagués de morir. I els dos riuen. I la Vinyet es relaxa. I el Jenry no

troba el moment per dir-li que els queden dos mesos escassos de veïnatge, de trobades al racó

del Torrent, de confessions a mitja tarda. I li sap molt de greu. 

–Alguna idea, geni peruà? 

–Català!– corregeix, cansat, el nen. –A veure, aquesta..., no sé com dir-li... Aquesta nena, la 

Isabel, després d'explicar-te la seva història, ¿et va dir que la desgràcia del foc es repetiria, oi? 

–Sí, es deu referir a l'incendi de Pirotècnia Igual. 

–Sí, sí, està clar. De fet, ja t'ho va dir l'any passat. 

–Exacte–. Això últim, la Vinyet, ho diu entre dents. Encara li dol la reacció de la gent. Ho viu com 

una vergonya estranya que duu enganxada a la pell i que no es pot treure per més que fregui. 



–¿I saps quan serà?– Preguntà el Jenry. 

–Em va semblar entendre que avui mateix. A la nit. Però, no sé l'hora. ¿Jenry, què fem? 

–Tinc una idea. 

L'Isidre Pañella és el director artístic de Pirotècnia Igual des de fa anys. La seva tasca ha estat 

reconeguda en diverses ocasions comptant, fins i tot, amb premis internacionals. Per això, 

l'alcalde Morera va aplaudir la iniciativa del seu regidor de festes i va aprovar, de seguida, la idea

de fer que el sitgetà fos el pregoner de les Festes Majors de Santa Magdalena per l'estreta relació 

d'aquest, amb la vil·la. Com que l'Isidre Pañella té compromisos laborals que el fan estar fora de 

Catalunya la segona quinzena de juliol, l'ajuntament va aprovar en ple que el pregó es faria el dia 

5 de juliol, deu dies abans del començament oficial de les festes. 

Són les nou del vespre. 

–¿Estàs nerviosa, Vinyet? 

–Estic cagada Jenry. Però, ho he de fer. Per mi, pel poble... per tu. 

–Ostres noia, sempre he sabut que ets molt més valenta del que et penses. 

–La gent espera que comenci el pregó. Tindran una bona sorpresa. 

–Ets forta, Vinyet. 

–Més aviat, boja. 

–Què no!– I tornant al seu posat seriós, el nen diu –va, repassem el pla. El meu pare ja ha parlat 

amb els de l'ambulància. El coneixen i el respecten. Els fa gràcia que jo hagi demanat ser dins 

l'ajuntament durant el pregó. Un cop a dins, quan l'alcalde estigui presentant el pregoner, t'obriré 

la porta del darrere. Ningú no et veurà. T'acompanyaré i pujarem junts les escales. Quan l'alcalde 

li passi la paraula al senyor Pañella, jo li agafo el micro, te'l passo, i expliques al poble que 

aquesta nit tornarà a cremar la Pirotècnia Igual. Que si no fem res, el foc s'escamparà per la 

muntanya i els explicaràs que, això, tornarà a posar en perill el poble. ¿Sí? ¿Entesos? 

–Entesos. Mare meva, els de classe al·lucinaran. ¿Els veus? Són allà. Tots papallonejant al 

voltant de la                  Joana. ¿Creus que el curs que ve ens parlaran, després d'això d'avui? 

–No sé–, diu el nen amb la veu apagada. A la Vinyet se li escapa el tel de tristor que li ha esborrat 

la              fisonomia al seu amic, i continua parlant. 

–Ja veuràs a sisè. Tots ens tindran por, ¿oi Jenry?

–Mmmm, suposo. 

–Això, o ens prenen per uns superherois. ¿T'imagines? 

–Sí, és clar. 

–L'any que ve penso explicar a tothom que és gràcies a tu que el poble s'ha salvat de la crema. Et 

proposaré per delegat. ¿Et sembla bé? 

–Vinyet, t'he de dir una cosa. 

–No penso tornar al castell fins d'aquí molt–, diu la Vinyet, pletòrica i de bon humor. 

-No, no és això. 



–¿Què passa?– La Vinyet s'ha adonat que al seu amic li preocupa alguna cosa. –No t’hi amoinis

per això del pregó. Jo ja passo del que puguin dir de mi. 

–A finals d'estiu me'n vaig a viure a Sitges!– Com quan amb la Vinyet juguen a sacsejar les coca-

coles per obrir-les tot seguit, deixant que el gas surti a pressió. Així li han sortit les paraules al 

Jenry. A pressió. 

–¿Què? -Els ulls verds de la nena comencen a humitejar-se. 

–Escolta, Vinyet, el meu pare... 

–Mentider! 

La nena ha sortit disparada, corrent. No sap cap a on. Topa amb la gent que està esperant el 

pregó, davant l'ajuntament. Es fa lloc entre cops i empentes. Vol sortir d'allí. S'ofega. La gent se la 

mira estranyada, preocupada. És la nena de l'incendi. A la Vinyet tant li fa, el que pugui dir ara la 

gent. Necessita respirar. Plora. Ràbia, llàstima, pena, tristor. No pot ser. No pot ser. De sobte, una

mà l'agafa fermament pel braç i l'atura en sec. 

–Mama. 

–Filla, ¿on has estat? ¿On vas? 

–Deixa'm anar–. Però a la Vinyet li fallen les forces i s'abraça a la mare sense deixar de plorar. 

Abatuda. 

–Bonica. Bonica. 

I és així com mare i filla comparteixen el moment més íntim que han tingut en anys, envoltades per 

la gent del poble. Tal vegada, el primer apropament d’ençà que va morir el pare. La mare l'abraçà 

fort i la filla es deixà fer, desconsolada. Resten així uns instants. Fins que arriba el Jenry i li explica 

tot a la mare mentre, de reüll, observa com la seva amiga de l'ànima no pot parar de plorar. ¿Per 

què la faig plorar tant si només vull ajudar-la?, pensa el nen. I explica a la mare les 

«comunicacions» del castell, el pla del pregó i el motiu de les llàgrimes. 

–Escolta'm bé, bonica– La mare li parlà amb aquella dolçor reconfortant que ha trobat tant a faltar 

els últims anys. –Jo apujaré les persianes de casa cada dia. Però, ara et toca a tu. Demostra al 

poble que l'estimes. Utilitza el teu sentit especial per demostra-ho. 

La Vinyet es mirà la mare amb orgull. Fa temps que no la mirava així. Al mateix temps sent com 

una mà la prem fort. El Jenry no la deixarà pas sola. 

A la parella de l'ambulància els entendreix tant el prec del Jenry, que convencen el guàrdia urbà 

perquè deixi passar els dos nens, aliens a les seves intencions. L'alcalde ja està donant pas al 

pregoner. Cal anar de pressa. Pugen les escales que porten a la sala d'actes, de dos en dos. Les 

finestres de la balconada són obertes. Els focus que il·luminen les personalitats de Canyelles 

desprenen uns flaixos que enceguen els nens. Gairebé a les palpentes, arriben al graó que separa 

la sala, del balcó. L'Isidre Pañella acaba de saludar els vilatans. Es prepara per encendre una 

bengala, símbol del qual ell mateix representa, i promet que quan s'apagui, el pregó haurà acabat. 

Quan l'encenedor està escalfant la pólvora, el pregoner sent una sotragada. Alguna cosa li ha fet 



caure, d'un cop, encenedor i bengala. Sent el crit aspre de l'alcalde i veu, enterbolit, que un nen 

corre a donar-li el micròfon –que fa uns segons tenia el batlle a les mans– a una nena. Aquella 

nena. La nena del foc. 

–Avui la Pirotècnia Igual tornarà a cremar! 

L'enrenou de la gentada calla de cop. La nena del foc una altra vegada. La Vinyet aprofita el 

silenci per repetir de nou el missatge, amb la força que li dóna la seguretat de saber que fa el que 

ha de fer. El primer a reaccionar és el regidor de festes que, a la força, li arrenca de les mans el 

micròfon a la Vinyet. Mentre intenta reduir-la a la força, el Jenry se l’hi puja a l'esquena. No, a la

seva amiga ningú no la tracta així. –Us està salvant la vida!–. Crida mentre s'agafa a les espatlles 

del regidor. La plaça comença a recobrar la veu. Murmuris d'incredulitat. L'Isidre aprofita el caos 

que governa el balcó per fer-se amb el micro. 

–Deixeu parlar la nena! 

Les figures grotesques del balcó es congelen. La plaça i els carrers confrontants tornen a 

emmudir. L'alcalde intenta mantenir l'equilibri agafant-se a una de les columnes del balcó. L'Isidre 

continua. 

–Ara fa un any vaig escoltar els rumors que s'escampaven sobre el que anava dient una nena. No 

me la vaig creure. Abans de parar per dinar, però, vaig voler comprovar que tot seguia al seu lloc. 

Va ser llavors que vaig pensar que no em menjaria el que duia a la carmanyola passejant-me per 

les diferents naus. ¿I si la nena tenia raó? I vaig seure, per primer cop en anys, al meu despatxet, 

per dinar tranquil. Mai se sap, vaig pensar. Gràcies a aquesta nena ara fa un any, vaig tornar a 

néixer. Gràcies, de veritat. Avui pot ser que ens salvi a tots, perquè no hi ha ningú treballant a 

Igual, i el foc es podria escampar fàcilment. Anem a la fàbrica. Final del pregó! 

Els assistents responen a aquesta arenga de manera continguda, però, a poc a poc la massa es 

va movent en direcció a la Pirotècnia Igual i, progressivament, van accelerant el pas fins que es 

produeix una estampida cap a les naus dels focs d'artifici. 

–Val més que sigui veritat–, xiuxiueja l'alcalde als nens, una mica refet, just abans d'abandonar el 

balcó. 

La plaça ja s'ha acabat de buidar. La Vinyet i el Jenry estan de genolls al balcó. Sols. Es miren un 

cop més, esgotats, als ulls. 

–Ho sento, t'ho hauria hagut de dir abans–. El Jenry només pot emetre un fil de veu. 

–¿Podré venir a veure't? 

–Clar, i continuarem navegant junts els caps de setmana! 

–Laura Pausini. 

–¿Com? 

–Abans no marxis, et regalaré el meu CD de Laura Pausini. 



La Vinyet dorm tranquil·la. Les finestres obertes airegen l'habitació d'una nit d'agost. El vent fa 

caure de la tauleta de nit la primera carta que el Jenry li ha enviat des de Sitges. A dins hi havia 

una Polaroid del nen banyant-se a la piscina de la urbanització de la casa nova. Al darrere, escrit 

amb una cal·ligrafia excel·lent, posa: «Això està millor que el castell: t'espero!». Ara, la Polaroid, 

està clavada entre els pòsters de Sau, Sopa de Cabra i una altra foto de la Vinyet. Aquesta altra 

imatge ens mostra la nena del foc gaudint d'una barbacoa a casa de la Joana i la resta dels 

companys de cinquè. De sobte els ulls de la Vinyet, que dormien plàcidament, s'obren a mitja 

parpella. Somriu lleument i murmura: 

–Hola papa: parla'm. 




