


L’Adrià va deixar a mig tancar la cremallera 
de la bossa de viatge i es va quedar pensatiu 
davant l’armari.



El pare passaria a buscar-los, a ell i a la seva 
germana Cleo, per dur-los una setmana de 
vacances a...



               –va exclamar la Cleo al rebedor fent 
equilibris damunt l’skate i xerrant per telèfon 
amb l’Àlex, la seva millor amiga.



Mentre la noia parlava pels descosits, des de 
la porta de l’habitació la mare observava l’Adrià, 
que seguia indecís:

–Segur que no et descuides res?

Ell va fer que no amb el cap. Però no devia 
ser prou convincent perquè la mare va entrar a
comprovar-ho. Primer va remenar una mica 
la bossa però, finalment, va decidir treure tota la
roba que contenia.



–Un, dos, tres...  –va comptar fins a set cal-
çotets, cinc samarretes, dos pantalons...



Llavors va mirar l’Adrià, seriosa.
–Què? –va preguntar el nen.
–Trobo a faltar un impermeable, un jersei 

gruixut, unes sabatilles de recanvi i el necesser... 
No penses rentar-te les dents a Londres, i...? 
–va interrompre’s, va acostar-se a la porta  i va 
parar l’orella.

Del rebedor encara arribava l’inacabable 
bla-bla-bla-bla de la Cleo.



Llavors, amb l’Adrià encuriosit al seu 
darrere, va sortir de l’habitació i  va anar fins 
on era la seva filla. La Cleo va fer una ganyota i 
va murmurar alguna cosa a la seva amiga.



 La mare era a tocar d’ella movent els dits 
per indicar que calia penjar.



–I bla-bla-bla-bla! Adéu, Àlex! –La Cleo va 
treure’s l’auricular de l’orella, va abandonar 
l’skate de qualsevol manera i, com si res, va 
desaparèixer del rebedor dient:– Uix, que tard! 
El temps passa volant! Vaig a fer la maleta...



–Guarda l’skate  –li va advertir la mare, però 
la Cleo no la va sentir. 



Algú trucava a l’intèrfon. L’Adrià va anar a 
obrir.

–Hola! –Era el pare, tan puntual que 
sempre arribava abans d’hora.



–Ja és aquí! –va exclamar l’Adrià, i va deixar 
la porta del pis entreoberta, tot apressant-se a 
acabar de fer la bossa amb la mare.

–Però si encara no és l’hora... –es va queixar 
la Cleo. Com que sempre ho deixava tot per a 
última hora, tot just començava a preparar la 
maleta.



El pare va obrir la porta sense fer soroll. 
Empenyia una maleta rígida de rodes, no gaire 
gran ni pesant i molt silenciosa.

El rebedor estava a les fosques. De les 
habitacions dels seus fills sortia llum. Va deixar 
la maleta a terra i va tancar la porta amb suavitat.



Va caminar de puntetes amb l’esquena 
encorbada i un somriure d’orella a orella. 
Acabava de decidir que els sorprendria a les 
habitacions i els donaria un ensurt com quan 
eren petits. Li encantava fer aquesta mena de 
coses!



Es dirigia al passadís quan tot d’una un peu li 
va quedar damunt d’un obstacle inesperat:



El somriure es va convertir en una ganyota 
d’esfereïment quan va notar que allò agafava 
velocitat.

Va fer equilibris amb els braços fins que...



Els esforços per no fer soroll se’n van anar 
en orris. La patacada va retronar per tot el pis! 

−Què és aquest soroll?! –va exclamar la mare 
des de l’habitació de l’Adrià.  

La Cleo va treure el nas per la porta i va 
deixar anar un xiscle. Llavors, la mare i l’Adrià 
van córrer cap al rebedor.



–L’skate! –va cridar la Cleo.
–Pare! –va exclamar l’Adrià.
–Què fas a terra? –va preguntar la mare.
–#%$#! –El pare va respondre en una 

llengua que ningú no entenia.



Fes-te un fart de riure amb l’Adrià i la Cleo, 
dos germans que sempre estan com gat i gos!
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