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

A l’Stanley Yelnats l’envien al Cor-
reccional Juvenil del Cam pament 
del Llac Verd per haver robat unes 
vambes que en realitat no ha ro-
bat. Al Campament del Llac Verd 
(on no hi ha cap llac ni res que 
sigui verd), els nois han de cavar 
un clot cada dia. L’alcaid del cor-
reccional afirma que cavar clots 
enforteix l’esperit, però l’Stanley 
sospita que la veritat és una altra. 
Novel·la d’aventures.

LOUIS SACHAR (East Meadow, 
estat de Nova York, 1954) és ad-
vocat de formació, però fa temps 
que es dedica exclusivament a 
escriure. Algunes de les seves 
novel·les juvenils han estat un 
gran èxit al seu país. Editorial 
Cruïlla li ha publicat, a la sèrie 
Taronja d’aquesta col·lecció, Hi 
ha un nen al lavabo de les nenes.

L’any 2000, Clots va guanyar el 
Premi de Literatura Protagonis- 
ta Jove (categoria 14-15 anys), 
i el 2003 es va estrenar la pel- 
lícula La maldición de los hoyos, 
basada en aquesta novel·la.
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A Sherre, Jessica, Lori, Kathleen i Emily.
I a Judy Allen, la professora de cinquè curs

de qui tots nosaltres podem aprendre.
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PRIMERA PART

Sou al Campament
del Llac Verd
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1

NO HI HA cap llac, al Campament del Llac Verd.
Una vegada n’hi havia hagut un, de llac, molt gran,
el llac més gran de Texas. Això va ser fa cent anys.
Ara només hi ha una esplanada àrida i desèrtica.

També hi havia hagut un poble del Llac Verd. El
poble es va pansir i evaporar juntament amb el llac, i
amb la gent que hi vivia.

A l’estiu les temperatures diürnes ronden els trenta-
cinc graus a l’ombra –si és que pots trobar-hi cap om-
bra. No hi ha gaire ombra en un enorme llac assecat.

Els únics arbres que hi ha són dos roures vells a la
riba oriental del «llac». Entre els dos arbres hi ha es-
tesa una hamaca, i al darrere, una cabana de troncs.

Els campistes tenen prohibit de jeure a l’hamaca, que
pertany a l’Alcaid. Només té dret a l’ombra l’Alcaid.

Al llac, les serps de cascavell i els escorpins troben
ombra sota les pedres i als clots que hi caven els
campistes.

Hi ha un bon consell que cal recordar sobre les
serps de cascavell i els escorpins: si no els molestes,
no et molestaran.

Generalment.
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Que et piqui un escorpí o fins i tot que et mosse-
gui una serp de cascavell no és la pitjor cosa que et
pot passar. No et moriràs pas.

Generalment.
A vegades algun campista fa per manera que el pi-

qui un escorpí, o fins i tot que el mossegui una serp
de cascavell petita. Aleshores, pot passar un dia o
dos recuperant-se a la seva tenda, en comptes d’ha-
ver de cavar un clot al llac.

Però el que ningú no vol és que el mossegui un
llangardaix de taques grogues. Això és la pitjor cosa
que et pot passar. Tindràs una mort lenta i dolorosa.

Sempre.
Si et mossega un llangardaix de taques grogues,

pots anar a l’ombra dels roures i jeure a l’hamaca.
Ningú ja no et podrà fer mai més res.

2

SEGURAMENT us deveu preguntar: per què hi hau-
ria d’anar algú, al Campament del Llac Verd?

La majoria dels campistes no han pogut triar. El
Campament del Llac Verd és un camp de treball per
a nois dolents.

Si agafes un noi dolent i li fas cavar un clot cada
dia sota un sol abrusador, es convertirà en un noi bo.

Això era el que algunes persones creien.
L’Stanley Yelnats va poder escollir.
–Pots triar entre anar a la presó o anar al Campa-

ment del Llac Verd –li va dir el jutge.
L’Stanley era d’una família pobra. No havia anat mai

a campaments.
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3

L’STANLEY YELNATS era l’únic passatger de l’auto-
bús, sense comptar el conductor i el guàrdia. El guàr-
dia seia al costat del conductor però amb el seient gi-
rat de cara a l’Stanley. Tenia un rifle a la falda.

L’Stanley seia deu files enrere, emmanillat al braç
del seient. Tenia la motxilla al seient del costat, amb
el raspallet i la pasta de dents, i una capsa amb coses
per escriure que la seva mare li havia donat. Ell li ha-
via promès que li escriuria, com a mínim, un cop per
setmana.

Va mirar per la finestra, tot i que no hi havia gaire
res per veure, només camps de farratge i cotó. Feia
un llarg viatge en autobús cap enlloc. L’autobús no
tenia aire condicionat, i l’aire calent i carregat l’opri-
mia tant com les manilles.

L’Stanley i els seus pares havien procurat fer veu-
re que només anava a campaments per una tempo-
radeta, tal com feien els nens rics. Quan l’Stanley era
més petit solia jugar amb animalons de peluix fent
veure que anaven de campaments. En deia els Cam-
paments dels Jocs i la Diversió. A vegades els feia
jugar a futbol amb una bala de vidre. D’altres els
feia fer una cursa d’obstacles, o els llançava dalta-
baix d’una taula com si fessin salt elàstic, lligats amb
gomes tallades. Ara l’Stanley intentava fer veure que
anava als Campaments dels Jocs i la Diversió. Potser hi
faria amics, pensava. Com a mínim, podria banyar-se
al llac.

No tenia gaires amics al seu barri. Era obès, i els
nois de l’institut sovint se’n reien, del seu cos tan
gros. Fins i tot els professors a vegades en feien co-

11

Pdf certificado Perfil Pdfx1a 2001 Cmyk SM 



mentaris cruels, sense adonar-se’n. El seu últim dia
d’escola la professora de mates, la senyora Bell, els
ensenyava proporcions. Com a exemple, va triar el
noi de més pes de la classe i el de menys, i va fer
que es pesessin l’un a l’altre. L’Stanley pesava tres
vegades més que l’altre noi. La senyora Bell va es-
criure a la pissarra la proporció 3 a 1, sense adonar-
se de la vergonya que els feia passar.

L’Stanley va ser detingut més tard aquell mateix dia.
Es va mirar el guàrdia que seia enfonsat al seient

i es va preguntar si s’havia adormit. El guàrdia por-
tava ulleres de sol i l’Stanley no li podia veure els
ulls.

L’Stanley no era pas un noi dolent. Era innocent
del delicte pel qual se l’havia condemnat. Només va
passar que es trobava al lloc equivocat en el moment
equivocat.

Tot era culpa del seu «rebesavi inútil, llardós i po-
drit lladregot de porcs»!

Va somriure. Era una broma de la família. Quan al-
guna cosa anava malament sempre en culpaven el
rebesavi de l’Stanley, «inútil, llardós i podrit lladregot
de porcs».

Es veu que un rebesavi seu va robar un porc a una
gitana que només tenia una cama, que el va maleir a
ell i tots els seus descendents. L’Stanley i els seus pa-
res no creien en les malediccions, naturalment, però
cada vegada que alguna cosa anava malament queda-
ven descansats si en podien culpar algú.

Les coses sovint anaven malament. Sempre semblava
que fossin al lloc equivocat en el moment equivocat.

Va mirar per la finestra cap a la buidor immensa.
Va observar les ondulacions del cable de telèfon. Men-
talment podia sentir la veu ronca del seu pare que li
cantava suaument:
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«Tant de bo, tant de bo», sospira el pica-soques,
«l’escorça de l’arbre fos una mica més tova.»

Mentre el llop, famolenc i solitari, s’espera a sota,
udolant a la lluuuuna,
«tant de bo, tant de bo».

Era una cançó que el seu pare acostumava a can-
tar-li. La melodia era dolça i trista, però el tros que
preferia l’Stanley era quan el seu pare udolava la pa-
raula «lluna».

L’autobús va trontollar amb un sot i el guàrdia es
va redreçar de cop en estat d’alerta.

El pare de l’Stanley era inventor. Per ser un inven-
tor amb èxit necessites tres coses: intel·ligència, per-
severança i només una petita engruna de sort.

El pare de l’Stanley era brillant i tenia un munt de
perseverança. Un cop començava un projecte, hi tre-
ballava durant anys, i sovint passava dies sense dor-
mir. Però no tenia gens de sort.

Cada vegada que un experiment fallava, l’Stanley
el sentia que maleïa el seu besavi llardós i podrit lla-
dregot de porcs.

El pare de l’Stanley també es deia Stanley Yelnats.
El seu nom complet era Stanley Yelnats III. El nostre
Stanley és Stanley Yelnats IV.

A tothom de la seva família li agradava això que
«Stanley Yelnats» fos igual llegit d’esquerra a dreta
que de dreta a esquerra. Per això sempre posaven
Stanley als seus fills. L’Stanley era fill únic, tal com
ho havien estat tots els Stanley Yelnats abans.

Tots ells tenien una altra cosa en comú. Malgrat la
seva mala sort, sempre mantenien l’esperança. Així,
al seu pare li agradava dir: «Aprenc de l’error.»

Però potser això també era part de la maledicció.
Si l’Stanley i el seu pare no fossin sempre tan opti-
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mistes, potser no patirien tant cada vegada que les
seves esperances se n’anaven en orris.

–No tots els Stanley Yelnats han sigut un fracàs
–afirmava sovint la mare de l’Stanley sempre que ell
o el seu pare es desanimaven tant que començaven a
creure en la maledicció. El primer Stanley Yelnats, el
besavi de l’Stanley, havia fet una fortuna a la borsa–.
No devia haver estat tant de mala sort.

Però en aquells moments es descuidava de parlar
de la mala sort que va tenir el primer Stanley Yelnats.
Va perdre tota la fortuna que tenia quan des de Nova
York es traslladava a viure a Califòrnia. La bandida Kate
Barlow la Petonejadora va assaltar la seva diligència.

Si no hagués estat per això, la família de l’Stanley ara
viuria en una mansió en una platja de Califòrnia. En
comptes d’això, estaven tots apilotats en un pis minús-
cul que feia ferum de goma rostida i pudor de peus.

Tant de bo, tant de bo...
El pis feia aquesta pudor perquè el pare de l’Stan-

ley intentava fer un invent per reciclar vambes.
–La primera persona que trobi una utilitat a les

vambes velles –deia– es farà rica.
Va ser precisament aquest últim projecte el que va

fer que detinguessin l’Stanley.
El viatge en autobús cada vegada era més sotra-

guejat perquè la carretera ja no era asfaltada.
L’Stanley va quedar realment impressionat quan va

saber que la bandida Kate Barlow la Petonejadora
havia assaltat el seu besavi. Tot i que hauria preferit
viure en una platja a Califòrnia, també era genial te-
nir algú de la família que hagués estat assaltat per la
famosa bandolera.

La Kate Barlow, en realitat, no va fer cap petó al
besavi de l’Stanley. Això hauria estat encara més ge-
nial, però ella només petonejava els homes que ma-
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