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E L  V A I X E L L  D E  V A P O R

En Micah, que té onze anys i és de 
Pennsilvània, no pot entendre per-
què els seus pares els han arros-
segat, a ell i als seus germans, a 
l’aventura esbojarrada d’instal·lar-
se tot un any a l’altra punta de món, 
a Barcelona. Però les difi cultats que 
té per adaptar-se a una nova llen-
gua, a uns cereals lamentables i a 
un entorn on tot li sembla marcià, 
no seran res comparades amb els 
perills i les peripècies que viuran 
ell i els seus germans quan trobin, 
per casualitat, una ploma antiga 
gràcies a la qual es pot viatjar en 
el temps. Novel·la realista, històrica 
i d’aventures.

VIRGINIA ZIMMERMAN és una 
escriptora nord-americana a qui 
sempre li ha encantat llegir, des que 
era petita. Així doncs, no és estrany 
que fi nalment s’hagi convertit en 
professora de literatura d’una uni-
versitat. Es declara absolutament 
enamorada de Barcelona i està 
molt satisfeta que la combinació 
entre el seu interès per la literatu-
ra, i el seu afecte per Catalunya i la 
cultura catalana, hagi donat com a 
fruit aquesta novel·la.
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1 El dibuix de la Cèlia

–AMAGA AIXÒ! –la Cèlia deixa alguna cosa sobre 
el meu llit i marxa corrents.

–On és la ploma? Cè-li-a! –en Jamie remarca cada 
síl·laba donant una empenta a la Cèlia–. No és teva! 

–L’he trobada jo!
Tanco la porta de la meva habitació per no sentir 

com es barallen i em miro el que m’ha portat la meva 
germana: una ploma de l’any de la picor i una am-
polleta de tinta. D’on ho deu haver tret, això? Em  
poso el llibre que estava llegint sota el braç i agafo 
l’ampolla. Una crosta de tinta negra cau del tap i 
s’escampa damunt del llit com flocs de neu negra. 

Aixeco la ploma de pressa i em punxo el dit gros. 
Col·loco bé els dits a la part de metall gravat que 
envolta la fusta suau i la ploma se m’adapta a la mà. 
Pesa, però s’equilibra bé i es posa a punt per es-
criure. 

–Micah! –la mare vol que vagi a rentar-me les 
dents, però si m’afanyo encara tindré temps de pro-
var la ploma.

–Un moment!
Poso la ploma i l’ampolla de tinta a l’ampit de la 

finestra i obro el llibre pel final. Trec el tap de l’am-
polla amb compte i hi suco la ploma. Tot seguit, 
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observo la gota negra que penja de la punta. Sembla 
ben bé com si fos viva. Acosto la ploma al paper de 
la part de dins de la coberta i la tinta s’escampa fent 
un cercle mentre mulla les capes invisibles del paper. 

Escric el meu nom, Micah Roca, i m’encanta que 
les línies siguin diferents, més fines o més gruixudes, 
i que les lletres estiguin unides per traços prims de 
tinta. Al mig de la pàgina, dibuixo a poc a poc un 
arc ben llarg i escolto atentament el soroll del metall 
gratant el paper. Dibuixo una altra línia paral·lela a 
la primera i tinc un camí. I ara, què? 

Sento la necessitat de dibuixar Cookfield, és a dir, 
casa nostra. Em sembla com si la ploma que tinc a 
la mà fos màgica, i que si dibuixo casa meva potser 
podré tornar-hi, almenys en la imaginació. Però el 
cap no m’acompanya, la memòria em falla i no puc 
recordar detalladament com és la casa. Les llums i 
els sorolls de Barcelona, on sóc ara, m’ho impedei-
xen. 
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–Rei, ja gairebé són dos quarts de deu –la mare 
obre la porta i treu el cap dins la meva habitació 
minúscula, que realment és poc més gran que un 
balcó. Veu la ploma que tinc a la mà i arrufa les 
celles–. És per això que es barallen? 

Abans que pugui respondre, sona el telèfon i ella 
surt disparada murmurant:

–Espero que sigui el pare. Ja fa estona que hauria 
d’haver tornat del futbol.

Guardo la ploma i la tinta i tiro el llibre al damunt 
del llit. Pica contra la paret i es queda en posició 
vertical, obert pel lloc on he dibuixat el camí. El 
paper es torna borrós i de sobte es com si tingués 
profunditat i color. Em quedo petrificat. 

On hi hauria d’haver la part interior de la coberta, 
ara hi ha una pista de terra llarga i estreta que ser-
penteja entre la verdor pàl·lida dels camps cap al 
final de l’estiu.

Agafo el llibre d’una revolada i em miro atenta-
ment les meves dues línies negres paral·leles. Només 
són dos arcs de tinta en un fons blanc. No hi ha cap 
camí ni camps ni colors ni res d’extraordinari. Sens 
dubte, l’estrès de viure en una ciutat estrangera 
m’està afectant més del que em pensava. 

Després de la lluita diària per trobar lloc a la pica 
menuda del nostre petit lavabo del nostre pis minús-
cul en aquesta ciutat, que, en canvi, és immensa, em 
fico al llit i em tapo amb la manta. Enretiro la pila 
de llibres que estic llegint i busco l’atles. És un llibre 
gruixut que ja s’obre automàticament per la pàgina 
de Pennsilvània. A casa, sempre buscava un munt de 
països de tot el món, però ara només tinc ganes  
de traçar rutes fins a Cookfield. 
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A l’altra banda de la paret, la mare llegeix un 
conte a en Jamie i la Cèlia, que estan estirats amb el 
cap a pocs centímetres del meu. Ella no sap que 
l’escolto, però ho faig gairebé cada vespre. 

La història d’avui va sobre quatre germanes que 
se’n van de vacances. S’assembla a la nostra família, 
ja que no viuen a casa seva, però la diferència és 
que cap d’elles no ha de dormir en una habitació 
minúscula ni ha d’anar a una escola on parlen un 
altre idioma. La meva preferida és la germana a qui 
li agraden les matemàtiques. 

En Jamie interromp:
–No s’haurien d’enfilar a l’arbre; és massa perillós.
–Doncs jo ho faria! –salta la Cèlia. 
La mare continua llegint. Les nenes intenten ajudar 

un amic a escapar-se de la seva habitació. Què pas-
saria si vinguessin unes germanes espavilades i 
pugessin fins a la meva finestra per ajudar-me a 
escapar i tornar-me’n a Cookfield? Em sembla que 
ho tinc magre, vivint en un divuitè pis. Deixo l’atles 
damunt la pila de llibres i em tombo de costat. 

Sí, la ciutat és bonica. A més, el menjar que tenen 
m’agrada força. El millor és la xocolata: la xocolata 
desfeta, les rajoles de xocolata, el gelat de xocolata. 
A diferència de l’anglès, aquí «xocolata» s’escriu amb 
una «x», i això m’encanta perquè es pronuncia d’una 
manera més suau, i fa que encara la trobi més bona. 
També m’agrada aprendre català, que és la llengua 
que parlen aquí. El pare diu que així quan tornem 
a casa tindrem un idioma secret, perquè allà ningú 
no sap ni que el català existeix. Però tant de bo en 
sabés més, perquè m’empipa molt entendre només 
la meitat o menys del que la gent diu. 
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AL CARRER se sent una moto que accelera, i més 
lluny, alguna mena de màquina de construcció re-
pica sense parar. El soroll del metall contra el metall 
ressona, arriba fins a la finestra i em forada el cervell. 
Em giro i l’atles se’m clava a la galta. L’aparto brus-
cament. Llàstima que no pugui apartar el soroll de 
la mateixa manera. 

–Micah! –la veu de la mare als matins sona com 
una barreja d’alegria i nervis.

Vol que vagi a esmorzar, però no entén que aquí 
l’esmorzar és una porqueria. Els cereals són simples 
versions penoses dels cereals americans. Seria molt 
millor si fossin completament diferents, que no 
intentessin imitar-los. Potser, tot i que ho dubto, 
aquí també hi ha algun tipus de cereal que és bo-
níssim. Però, francament, si haig de tornar a menjar 
aquella imitació barata dels Honey Nut Cheerios 
vomitaré. 

En Jamie gemega:
–No vull anar a l’escola!
Jo sospiro i em llevo. El comprenc perfectament. 

Estar-se tot el dia en aquesta escola és cansadíssim. 
Passa com amb els cereals, tot és més o menys el 
mateix que a casa nostra però no ben bé. Per exem-
ple, les matemàtiques són matemàtiques i no hi ha 
gaire diferència entre les d’aquí i les d’allà. Ara bé, 
tots els nombres estan en un altre idioma! I és hor-
rorós ser el millor de la classe de sisè i saber la 
resposta però no poder aixecar la mà perquè no 
recordes com es diu justament aquella quantitat en 
català! Ara me’n recordo, però per què no em va 
sortir ahir? Quina ràbia!

En Jamie està estirat a la llitera i es nega a posar-
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se els mitjons i a esmorzar. La Cèlia explica no sé 
què d’un joc que fan amb pedres a l’hora del pati. 
El pare ens fa dibuixos als papers d’embolicar els 
entrepans. (Jo sempre dic que és cursi, però en el 
fons penso que és divertit.) I la mare ens prepara les 
motxilles. Aquesta rutina és una versió semblant de 
la de casa, per això em pregunto per què ens han 
dut fins aquí, si en el fons fem el mateix que allà.

–Va, cap a l’ascensor –diu la mare. Estira en Jamie 
per la motxilla amb una mà i agafa la Cèlia amb 
l’altra. Jo els segueixo. 

Quan arribem al carrer, jo m’avanço i començo a 
pujar el turó costerut que duu fins a l’escola. La Cè-
lia intenta seguir el meu ritme. 

Darrere nostre, en Jamie arrossega els peus i es 
queixa:

–No vull anar a l’escola. No vull anar a l’escola. 
No vull anar a l’escola.

–Vas amagar la ploma? –em pregunta la Cèlia–. La 
vaig trobar jo, i això vol dir que és meva, oi?

No li faig cas i em fixo en la paret de rajoles blan-
ques trencades del Parc Güell. És ondulada, com el 
camí que vaig dibuixar ahir. 

Ja som a la cantonada de l’escola. La mare i en 
Jamie són cinquanta metres més enrere, i la Cèlia 
arrenca a córrer. Entro per la reixa de davant del pati 
i no la veig per enlloc. 

Vaig cap a la porta mentre compto en veu baixa: 
«seixanta-sis, seixanta-set, seixanta-vuit.» Avui estaré 
preparat per respondre a matemàtiques. 

–Micah! –sento la veu de la Cèlia des del pati la-
teral. Sona com si estigués espantada. Últimament 
s’espanta de seguida; ara no vol anar al lavabo sola 
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perquè el pare els va llegir Harry Potter i la cambra 
secreta i està convençuda que la Gemma Gemec 
apareixerà de sobte, volant per damunt de la pica. 
Jo sempre li dic que la Gemma Gemec no fa res, i 
que té molt més sentit estar espantada del basilisc, 
aquella serpota gegant. Torna a cridar, i de seguida 
es posa a plorar:

–Mikey!
Baixo corrents els graons i em trobo la Cèlia bo-

cabadada davant el tauler d’anuncis que hi ha sota 
la marquesina. Al suro hi ha un munt de dibuixos 
penjats, i suposo que són de la classe de la Cèlia i 
en Jamie, perquè en un hi ha un pingüí, que és el 
que sempre dibuixa en Jamie. El pingüí saluda des 
de la finestra d’una casa que sembla la nostra casa 
de Cookfield.

–Mira! Mira el meu dibuix –a la Cèlia li tremola la 
veu.

Estic a punt de dir «Sí, està molt bé!» sense ni tan 
sols mirar-me’l, però de sobte m’hi fixo i em quedo 
glaçat. A la cantonada del paper, amb lletres petites 
i força ben fetes, hi ha el nom de la Cèlia amb la «a» 
al revés, però tot d’una el paper es desfà i allà on hi 
havia d’haver el dibuix hi ha com una mena de forat. 
Es com si miréssim per una finestra. 

S’hi veu una casa blanquinosa de tres pisos amb 
una gran terrassa, i porticons verds i un pati amb un 
pou. Més enllà de la casa hi ha camps secs i llisos 
que s’acaben en un bosc de formes grisoses. Al da-
vant hi ha una mena de bassa, envoltada d’un mur 
enrajolat, plena d’aigua d’un color verdós. 

–És Sils! Com t’ho has fet per...? –no estic segur 
de què vull preguntar. 
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–El tema del dibuix era les vacances d’estiu –ex-
plica una mica amoïnada. 

–Però... –faig una ullada a l’hort que han fet els 
de preescolar. Em fixo en una filera de fulles amples 
que pengen. Quan torni a mirar el suro, la casa de 
la nostra bestia, la germana del nostre avi, haurà 
desaparegut. Segur que sí, perquè és impossible que 
estigui aquí dins d’aquesta mena de finestra. 

Però encara hi és. L’aigua es mou una mica amb 
el vent. 

La Cèlia s’enfila damunt de la vora ampla d’un 
gran test i allarga la mà cap al dibuix. Arriba al forat 
o finestra, o el que sigui, i de sobte, un sol enlluer-
nador brilla damunt del seu braç. No sé com, però 
ara el braç és a Sils. 

–Fa calor! –crida mentre estira la mà i els dits. 
–No pot ser. És impossible –balbucejo–. Això no 

és normal!
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Ella hi fica un tros més el braç i el gira per notar 
el sol.

–Treu la mà d’aquí! –xisclo estirant-la per l’espatlla. 
Aleshores, la mare entra al vestíbul estirant en 

Jamie de la mà i ens busca amb la mirada. Buf, 
quina sort! Ella ens aclarirà què passa, però abans 
agafo la Cèlia pel braç i l’hi estiro cap a fora del 
dibuix. 

–No! –crida i fa força. Tot d’una, trontolla damunt 
del test, perd l’equilibri i cau endavant. L’agafo per 
la motxilla per aguantar-la, però no hi ha res a fer. 
El seu cos de nena es fica directament a dins del full. 

En un tres i no res, ha desaparegut. 
Una esgarrifança em recorre tot el cos, i de sobte 

em costa respirar. Inspiro fort per agafar aire i poder 
pensar. 

El dibuix que vaig fer ahir al vespre també es va 
convertir en una finestra, però allò va ser una il·lusió 
òptica. 

Per força, això també ha de ser una il·lusió. Em 
giro, perquè estic segur que la Cèlia em vol prendre 
el pèl i que està rient al meu darrere. Però no.

–Cee? Cèlia?
Res de res.
Alço la vista i veig la mare que s’acosta a les es-

cales. Miro per aquella finestra estranya i veig que 
la Cèlia és a l’altra banda. És dins la bassa, que de 
fet és una cisterna per regar els camps. I és fonda, 
massa fonda per a la Cèlia. S’està enfonsant. Si no 
faig res, s’ofegarà. No puc esperar la mare, haig 
d’actuar immediatament. 

La Cèlia treu el braç fora de l’aigua i arriba a treu-
re el cap i tot, però de seguida es torna a enfonsar. 

Pdf certificado Perfil Pdfx1a 2001 Cmyk SM 



15

Fico la mà dins el forat i noto la calor del sol a la 
pell. Respiro fondo i m’hi tiro sencer.

M’he evaporat a l’aire. No, de fet, sóc aire, perquè 
sóc a tot arreu i enlloc al mateix temps. I tot d’una sóc 
a Sils. Dins la bassa, i val a dir que hi fa un fred que 
pela. 

L’aigua gelada se’m fica als pulmons, i la roba 
xopa fa que m’enfonsi. Intento respirar, empasso 
aigua i aire a la vegada. Em trec la motxilla. Ja sóc 
molt més lleuger, i respiro fort. La Cèlia dóna pun-
tades de peu a la paret, però s’enfonsa. La vaig a 
buscar, l’engrapo per la motxilla rosa i l’estiro cap 
amunt. Ella estossega i plora, però ja té el cap fora 
de l’aigua. La porto fins a la part més plana de la 
bassa, on jo ja toco de peus a terra, i la deixo aga-
fada a la paret. La Cèlia s’enfila a la vora enrajolada 
i jo surto al seu darrere. 

Som a Sils, completament molls. Som a Sils, no a 
l’escola. Hem arribat a través d’una mena de finestra, 
a través d’un dibuix. 

La Cèlia fa esbufecs, l’aire li surt fent xiulets. El 
seu inhalador és a casa. 

–Respira, Cee –li dic amb el to més suau que puc. 
Li dono copets a l’espatlla. Està tremolant, o potser 
sóc jo. 

La respiració se li calma a poc a poc. Intento 
pensar, entendre què ha passat, però ni tan sols em 
puc imaginar com hem arribat, i tampoc trobo les 
paraules per explicar-ho. 

Aixeco el cap per si veig la mare i en Jamie mi-
rant-nos a través del dibuix de la Cèlia. Però no, 
només veig un cel blau sense forats ni finestres. Ni 
rastre de la mare ni d’en Jamie.
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–Mare? –dic primer en veu baixa, però després 
crido–. Mare! 

La meva veu ressona, però es perd entre els 
camps. Silenci.

–Mikey? –la Cèlia em mira amb uns ulls com ta-
ronges. Encara els té plens de llàgrimes–. Com hem 
arribat fins aquí? 

Sí, aquesta és la qüestió. Això i quin misteri s’ama-
ga dins el teu dibuix. I també, què coi està passant? 
Sí, així de simple, què coi passa? 

Miro fixament l’aigua.
–No en tinc ni idea, Cee.
La motxilla flota cap a mi, i estiro el peu per pes-

car-la. La trec fora de la bassa i la llenço a terra. Està 
xopa. Una part del meu cervell es posa a pensar 
quants deures hauria d’haver dut per tal que la mot-
xilla s’enfonsés. Sembla una endevinalla. Potser seria 
interessant pensar-hi!

Mentrestant, la Cèlia fa una cosa molt més útil per 
entendre la nostra realitat. 

–A veure, érem a l’escola –diu de la mateixa ma-
nera que quan mires de recordar quan va ser l’última 
vegada que vas veure alguna cosa que has perdut–. 
I llavors...

–Al teu dibuix s’hi va fer un forat.
Ella fa que sí amb el cap. 
–Potser el que passa és que el dibuix estava mas-

sa ben fet.
Jo esclato a riure, no ho puc evitar.
–Vols dir que el teu dibuix de Sils era tan bo que 

hi hem caigut a dins? 
Ella abaixa el cap i s’arronsa d’espatlles. 
–Estic bastant segur que som a Sils de debò i que 
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no som en un dibuix. Vull dir que tot això és real, 
és aigua real i sol real –però a mesura que ho dic ja 
no n’estic tan convençut. I si té raó? Ha de ser Sils 
per força, això? O sigui, per què ha de ser el Sils real? 
Per què és més probable que siguem a Sils que dins 
del dibuix de la Cèlia? «Probable» i «real» són paraules 
que no tenen res a veure amb la nostra situació.

–Què vas dibuixar, exactament? –miro al nostre 
voltant per identificar alguna cosa que la Cèlia ha-
gués dibuixat i que no existeixi a Sils. Si hi hagués 
un castell o un cavall, per exemple, aleshores supo-
so que seríem al seu dibuix. 

–La casa, amb la terrassa i la bassa, i uns quants 
arbres i papallones.

–Tu vas dibuixar el camí i els camps? 
–No –confirma la Cèlia–. I tampoc veig cap papa-

llona, o sigui que no crec que sigui el meu dibuix. 
A més, em vaig oblidar de fer el sol –diu assenyalant 
el sol brillant que es reflecteix a l’aigua.

De sobte m’imagino un Sils horrible, fred i fosc 
en un món sense sol, i estic agraït que, si som dins 
el dibuix, hi hagi certes regles flexibles. 

Al meu costat, la Cèlia tremola de cap a peus. 
–Ens hauríem de treure aquesta roba molla –em 

giro i miro cap a la casa. La tieta Blanca segur que 
ens pregunta per què no som a l’escola i com hem 
arribat fins aquí. No podré explicar-ho, tot això, en 
català. De fet, no ho podria explicar en cap idioma! 
Però, de totes maneres, encara que el sol escalfi, no 
hauríem de quedar-nos gaire estona amb la roba 
xopa. 

Baixo de la vora de la bassa i ajudo la Cèlia a 
saltar. Deixo les motxilles arraconades al cobert. El 
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cobert, normalment, té les parets escrostonades i 
amb forats i tot, però en canvi, a dintre, hi ha una 
rentadora, cosa que sempre m’ha semblat curiós. És 
com si hagués d’estar ple d’andròmines antigues i 
de palla, no d’aparells moderns. I a través de les 
escletxes de les parets es pot veure el metall blanc 
de la màquina. Però ara les escletxes estan tapades; 
me n’adono quan m’hi acosto. És estrany, perquè 
vam ser a Sils fa poc i la paret del cobert estava 
vella i amb forats, com sempre; però després de tot 
el que ha passat ja no em sorprèn res. 

Caminem per davant del pou fins a la porta de la 
casa. Abans era de vidre (la mare sempre pateix si 
donem cops de porta quan entrem o sortim), però 
ara és de fusta. Sembla molt antiga, i fins i tot la 
pintura s’està pelant. Potser això és una versió dife-
rent de Sils, igual com passa amb els Honey Nut 
Cheerios. És clar que dues versions gairebé idènti-
ques de Sils no tenen gaire sentit, però tampoc té ni 
cap ni peus caure a través d’un dibuix. Acluco una 
mica els ulls i tanco els punys per treure’m totes 
aquestes coses rares del cap. Torno a notar una es-
garrifança, però no vull plorar. No ploraré. 

La Cèlia em dóna la mà. Noto que la té humida, 
però em resulta real i familiar, i l’agafo fort. Allargo 
el braç per obrir la porta, però m’aturo perquè no 
sé com funciona. En comptes d’un pom, té un mànec 
llarg i estrany, i haig de deixar anar la mà de la Cè-
lia per esbrinar-ho. 

–Em sembla que això s’ha d’aixecar –proposa la 
Cèlia.

Té raó. Aixeco la peça de ferro que hi ha sota una 
barra de fusta i tota la barra s’enretira. Però la porta 
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no s’obre. Deu estar tancada per dins, cosa que vol 
dir que haurem de trucar. Tenia l’esperança que ens 
poguéssim esquitllar a dins, agafar roba eixuta i 
posar-nos a pensar en la manera de tornar a Barce-
lona. 

Em trec del cap la visió de la mare mirant-me des 
del vestíbul. Segurament ha baixat al pati a buscar-
nos arrossegant en Jamie i no ens hi ha trobat. Em 
pregunto si deu haver vist el dibuix. Torno a mirar 
el cel amb ganes de veure-hi la cara de sorpresa de 
la mare mirant per la finestra. Para de pensar en 
l’escola, Micah, ara cal pensar en Sils. Agafo la mà 
de la Cèlia i em preparo per trucar a la porta.
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