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Als meus pares, allà on siguin.
I també, molt especialment, a Elisabet.

ii

Capítol 1
Gris

Gris.
Aquesta és la primera paraula que li va venir al cap a la Nora
quan aquell matí va mirar per la ﬁnestra. El cel, els ediﬁcis, els
carrers, els cotxes, ﬁns i tot les cares de la gent semblaven
grises. Com cada matí, estava esperant la seva mare per anar a
l’escola, i, com cada matí, feien tard.
— Mare! Que encara no estàs? Farem tard!
— No m’atabalis, Nora! Ja saps que no suporto sortir al carrer
sense arreglar-me una miqueta…
— Una miqueta? — va pensar la Nora mentre esbufegava.
— Ja has esmorzat?
— Sí. I m’he vestit i he fet el llit, i…!
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— Vinga, vinga…!
I d’una revolada va agafar la bossa, l’abric i les claus i es van ﬁcar
a l’ascensor com si s’estigués calant foc a la casa.

La Sra. Bàrbara, que així és com es deia la mare de la Nora, era
una dona soﬁsticada i extremament presumida. Mai no sortia
de casa sense passar-se, com a mínim, una hora arreglant-se.
Quan caminava, sempre l’acompanyava el soroll dels seus talons
ﬁníssims i la dringadissa de la quincalla que duia al damunt. I
per on passava ho impregnava tot d’una ﬂaire de perfum
caríssim. Sempre que passava per davant d’un mirall o d’un
aparador, aproﬁtava per retocar-se el cabell o arreglar-se alguna
cosa. Mai ningú no recorda haver-la vist sense maquillar.
Actualment, tenia trenta i dotze anys, com ella sempre deia. La
paraula quaranta estava maleïda, com si l’edat fos una malaltia
contagiosa.
La Bàrbara tenia una aﬁció: comprar. L’encantava. Dins d’una
botiga de moda o de complements se sentia com un peix a
l’aigua. La Nora mai no havia entès per què algú necessitava
tantes bosses o tants abrics o sabates o ulleres o…
— Glamur, ﬁlla meva, glamur! Quan siguis gran ho entendràs!
Per això la Nora pensava que fer-se gran era una llauna.
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Durant tot el trajecte en cotxe cap a l’escola, la Nora no va
parlar. Anava asseguda al seient del darrere del luxós tot
terreny de la família, mentre la seva mare, entre malediccions,
intentava esmunyir-se del trànsit impossible d’aquella hora. Les
notícies i els anuncis de la ràdio feien encara més irritant el
trajecte, i la Nora, amb la mirada perduda, pensava:
— Gris.

Aquell dia no s’ho va passar bé a l’escola. Estava absent i se
sentia malenconiosa. Fins i tot a l’hora del pati s’havia avorrit
amb els seus amics, que s’havien passat l’estona jugant amb el
mòbil nou d’un d’ells.
I així, amb més pena que glòria, va anar passant la resta del dia
ﬁns a l’hora de sopar.
— I a tu què et passa avui? Et veig molt pansida aquest vespre
—li va preguntar en Samuel, el seu pare, sense deixar de mirar
les notícies de la tele.
— No sé. Darrerament… —va començar a dir la Nora amb poca
convicció— és com si la gent s’hagués oblidat de ser feliç…
— Doncs total, li vaig dir al del banc que si no m’apujava com a
mínim un punt el tipus d’interès que se n’oblidi, tu…
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I sense fer-li gens de cas, en Samuel va continuar explicant-li les
seves batalletes del dia, a la Bàrbara, que, per cert, no semblava
gens interessada.
I amb un gest de resignació, la Nora, que ja havia acabat de
sopar, va recollir en silenci el seu plat i es va retirar a la seva
habitació. Després d’acomiadar-se de la seva nina preferida, es
va posar el pijama i es va ﬁcar al llit.
Potser va ser en aquell moment, després d’apagar el llum, quan
va començar tot plegat. Potser va ser aleshores, quan, a les
fosques, va mirar per la ﬁnestra i es va adonar que, malgrat ser
una nit clara, no es veia cap estel al cel.
Bé, per ser exactes, només n’hi havia un, que, potser perquè era
l’únic, semblava que tenia una lluentor… especial. Brillava d’una
manera màgica, almenys així li va semblar a la Nora. Es va
aixecar i, amb el nas enganxat al vidre, es va quedar com
encantada mirant aquell estel durant una bona estona. Era just
al damunt d’un petit turó que envoltava la ciutat, just al damunt
de l’antic Museu de les Joguines. I deixant-se endur per una
estranya inspiració, va pensar:
— Demà m’hi acostaré.

L’endemà a la tarda, després del col·legi, aproﬁtant l’absència
dels seus pares, que sempre estaven «molt enfeinats», la Nora
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va sortir en direcció a les rodalies de la ciutat, a visitar el Museu
de les Joguines que hi havia a dalt del turó.
Ja s'estava fent fosc quan va arribar a l'entrada d’un casalot de
tres plantes, solitari i antic, i d'aspecte una mica misteriós. No
semblava pas un museu, però tampoc s’assemblava a la resta
cases que havia anat deixant enrere.
Els murs que sostenien aquella mena de castell, eren de pedra
gruixuda, i estaven parcialment coberts d'heures que s'enﬁlaven
ﬁns a la teulada, de la qual sobresortien dues gàrgoles d'aspecte
inquietant.
Al bell mig de la façana principal hi havia una porta de fusta amb
forma d'arcada, guarnida amb grans frontisses negres de ferro
forjat i una balda rodona.
Sobre l’entrada, un rètol descolorit deia «Museu de Joguets i
Autòmats». Ja es veia que aquest era sens dubte un lloc molt
especial...
Després de pensar-s’ho uns segons es va decidir a trucar al
picaporta. Quan es va obrir la porta, el primer que va aparèixer
va ser el caparró d’un gosset petaner que la mirava amb
curiositat, amb ulls eixerits i les orelles dretes, i la llengua que li
penjava descuidadament per un cantó de la boca.
— Hola! En què et puc ajudar, petita?
— Eh?
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— Tranquil·la! —va dir rient l’home que hi havia al costat, en
veure el petit ensurt de la Nora.— L’Arquímedes encara no parla,
però és l’única cosa que li falta per aprendre, a aquest trapella…
Ha, ha, ha…
— Ho… hola… Bona tarda… Veurà, jo venia per… (Hem.)…
— Passa, no et quedis a la porta! Explica’m què t’ha portat ﬁns
aquí. Últimament no rebem gaires visites, saps? Vols berenar?
L’Arquímedes i jo ens morim de gana!
Semblava ben bé com si aquell home hagués estat esperant la
visita de la Nora des de feia temps.
— Em dic Filibert! — va dir allargant-li una mà —. I tu?
— Jo em dic Nora!
— Encantat, Nora. Aquest és el meu amic Arquímedes —el
gosset no deixava d’ensumar la Nora i remenar la cua —. Em
sembla que li agrades!

En Filibert era un home corpulent d’uns setanta anys, d’aspecte
trempat i despreocupat. El cabell que li quedava era, igual que la
seva poblada barba, d’un color blanc lluminós. Duia unes
antigues ulleres rodones, que li emmarcaven uns ulls clars i nets,
i vestia una descolorida camisa de quadres i una vella granota de
feina. La panxa i les galtes vermelles feien pensar que era un
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home de vida, que gaudia menjant. Als peus hi duia unes
sabatilles de quadres que haurien fet xisclar d’horror la soﬁsticada
Bàrbara. La Nora, quan el va veure, va pensar que aquell home
eixerit i rialler era el retrat del mateix Pare Noel!
Només creuar la porta, la Nora es va quedar fascinada. Per tot
arreu hi havia joguines de tota mena. No eren com les que ella
coneixia, les que anunciaven per la tele. Aquestes tenien alguna
cosa especial, semblava ben bé com… —com si tinguessin ànima
pròpia!—, va pensar.
De camí cap a la cuina, van creuar per tot un seguit de sales
plenes de màquines i andròmines diverses, totes elles molt
curioses. La Nora en desconeixia la utilitat però li semblaven molt
divertides. Finalment, es van acomodar a una petita cuina amb llar
de foc. En Filibert, amb cara de llaminer, es fregava les mans.
Havia estat desfent xocolata. Humm!
— I doncs, a què es deu el plaer de la teva visita, Nora?
—Doncs veurà, ahir a la nit, quan em vaig ﬁcar al llit, em vaig
adonar que al cel gairebé ja no hi havia estels i se’m va acudir…
A mesura que anava exposant els seus motius s’anava sentint una
mica ridícula de pensar en la cara que posaria el seu propi pare
davant els seus arguments; però, ben al contrari, en Filibert,
mentre repartia uns melindros, assentia amb gest seriós, com si el
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que li exposava la Nora es tractés d’un assumpte de gran
transcendència.
— Així doncs, tu també te n’has adonat! El món s’està quedant
sense alegria, Nora. Cada cop que algú perd el somriure, al cel, un
estel s’apaga.
La Nora l’escoltava amb atenció mentre remenava distretament la
xocolata. Fins i tot l’Arquímedes semblava fer-se càrrec de la
gravetat de la situació.

— Vivim en un món poca-solta, on s’ha deixat de banda les coses
realment importants de la vida. Ara sembla que només importen
l’aparença i els diners. Venem tot el nostre temps a canvi d’un sou
que mai no ens sembla prou, i tot per comprar coses absurdes!
Amb l’excusa del progrés, Nora, hem canviat l’amor, l’amistat i la
il·lusió per por, desconﬁança i tristesa.
Després d’un breu silenci en Filibert va recuperar el seu bon humor
habitual i li va clavar una queixalada golafre a un melindro.
— Fa molts anys, un misteriós personatge em va fer un regal. Un
tresor molt i molt valuós, em va assegurar. Conté, ni més ni menys,
que el secret de la felicitat! Però, per poder-lo obrir, calen tres
claus que estan molt ben guardades per tres persones molt sàvies.
— I com és que no l’has obert? — va preguntar la Nora amb gran
interès.
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— Perquè mai no m’ha fet falta. Sempre he estat feliç amb el
que tenia. Vine! Anem al magatzem!
Els tres es van posar en marxa, creuant nombroses sales i
passadissos, mentre en Filibert, fregant-se les mans com qui va
per feina, murmurava:
— A veure… on és aquest tresor tan valuós…!
Un cop al magatzem del museu, van remenar trastos i
andròmines, caixes i prestatgeries plenes de joguets de tota
mena, per sota de les taules i damunt dels armaris, ﬁns que,
ﬁnalment, en una muntanya d’objectes plens de pols, va
aparèixer el cofre que contenia ni més ni menys que el secret de
la felicitat!
Mentre en Filibert, d’una bufada, li treia una mica la pols, la Nora
amb prou feines podia contenir l’emoció. Era un cofre antic, no
gaire gran, però d’aspecte robust i noble. A la part frontal hi
havia tres panys que en protegien el valuós contingut. A un
cantó, lligat amb un llaç de cuir, hi havia un pergamí enrotllat…
— Diu… per aconseguir les tres claus que et retornaran la
felicitat cal fer un llarg viatge. Segueix les indicacions d’aquest
plànol però, sobretot, segueix les indicacions del teu cor.
La Nora estava tan emocionada que no s’ho podia ni creure.
Sense pensar-s’ho va decidir que calia iniciar aquest viatge
immediatament. I, de sobte, com si volguessin celebrar aquest
moment amb una gran festa, els joguets del museu van
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començar a bellugar-se com si per art de màgia haguessin cobrat
vida!
*

*

*

Pocs dies després, la noticia d’un cofre misteriós s’havia escampat
per tota la ciutat. Tothom especulava sobre el seu contingut. Un
diamant immens, deien uns, o el mapa d’un tresor fabulós, deien
uns altres. Fins i tot el secret de l’eterna joventut!
La Nora, sense voler, havia adquirit gran notorietat, cosa que
satisfeia molt i molt els seus pares.
— Tant se val el que contingui, segur que del cofre en trauré un
gran beneﬁci! — deia el Sr. Samuel.
— Les meves amistats del club es moren d’enveja — pensava la
Bàrbara, plena de vanitat.
Les autoritats de la ciutat també es van voler apropiar de la
iniciativa pensant que segur que en traurien algun proﬁt, de tot
plegat. I així, el dia de la marxa de la Nora, a l’estació central, es va
organitzar una cerimònia de comiat on no van faltar ni
grandiloqüents discursos ni banda de música.
Però la Nora se sentia molt incòmoda amb tot aquell enrenou. No
parava d’acostar-se-li tota mena de gent que mai no havia vist.
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Capítol 2
Pobrònia

«Benvinguts a Pobrònia», deia un cartell de fusta pintat a mà a
l’andana. La Nora va mirar al seu voltant i va pensar que el nom
li esqueia d’allò més bé, a aquell lloc. Mai no havia vist una
estació tan desmanegada com aquella.
— Pobra gent! I nosaltres ens queixem del que tenim!
Només baixar del tren, però, la seva impressió inicial va anar
millorant. Tot i que s’estava fent fosc i que ja érem a principis de
desembre, els carrers eren plens de gent que anava amunt i
avall. Les cases eren baixes i modestes però totes estaven
guarnides amb ﬂors i llumetes als balcons. Els carrerons de
llambordes de Pobrònia no s’assemblaven a les sorolloses
avingudes que ella coneixia, sinó que eren envoltats d’arbres i
fanals, amb placetes i fonts on la gent s’entretenia i podia creuar
despreocupadament perquè, llevat d’alguna bicicleta o carro, no
hi havia trànsit.
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A la plaça de la Vila, encara hi havia mercat. Les petites parades
de queviures s’aplegaven les unes al costat de les altres enmig
del xivarri dels venedors que anunciaven els seus productes i els
nens que jugaven a cuita a amagar. Els guarniments de Nadal ho
omplien tot de color i llum. De lluny se sentien les campanes de
l’església i uns músics que tocaven una nadala. Feia olor de
molsa i de vesc. La Nora va tancar els ulls per deixar-se endur
pels sons i les olors de Pobrònia.
— Ho sents, Arquímedes?, la gent es saluda i xiula pel carrer.
Fins i tot riuen!
Quan va obrir els ulls, el primer que va veure va ser un cel net
ple d’estels.
Una olor de moniato a la brasa la va retornar al present, i li va
recordar que feia molta estona que no menjaven res.
— Anem, Arquímedes, i de passada preguntarem a la castanyera
on podem trobar la clau de Pobrònia.
A una de les cantonades de la plaça, al costat d’un fanal, hi havia
una petita parada, on una iaia molt abrigada remenava una
graella plena de castanyes torrades. Quan la Nora se li va
acostar, la dona, amb un somriure, li va preguntar:
— Hola, maca! Què et poso?
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— Vull una paperina de castanyes i un moniato — i, després
d’una breu pausa, va afegir —: Estic buscant la clau de Pobrònia
per obrir el cofre de la Felicitat. Vostè sap on la puc aconseguir?
— I tant que sí! Jo mateixa te la puc donar — li va contestar la
iaia, sense deixar de somriure — però només si ets capaç de
trobar la persona més pobra de Pobrònia.
— La persona més pobra de Pobrònia! Això sí que és difícil! Aquí
tothom és pobre!

Es van asseure a un banc de la plaça. Mentre l’Arquímedes
rosegava feliç un tros de moniato, la Nora mirava a tothom que
passava, a veure si era capaç de trobar la persona més pobra de
totes. De tant en tant, passava algú amb la roba i les sabates
molt velles i gastades, o un altre amb un carretó ple de cartrons,
i pensava: — potser és aquest —. Però en veure’ls la cara
somrient, de seguida els descartava. La persona que estava
buscant de ben segur que mai no reia.
— Hola! És teu? — va dir de sobte una veueta d’un nen que,
ajupit, rascava la panxa de l’Arquímedes —. M’encantaria tenir un
gos, saps?
Un grupet de nens s’havia acostat amb curiositat a la Nora. Mai
no havien vist un anorac ni unes sabatilles com aquelles, o una
motxilla amb aquells colors tan brillants! La roba que ells
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portaven era vella i semblava aproﬁtada dels seus germans
grans. Encara que era quasi hivern, alguns d’ells anaven encara
amb pantalons curts.
— Com et dius?
— Em dic Nora i aquest és l’Arquímedes.
— I d’on véns?
— Vinc del País Sense Somriure
— Ah... Vols jugar amb nosaltres?
— Però no tenim joguines!
Els nens es van mirar estranyats els uns als altres, sense
entendre el que volia dir la Nora, i tot d’una la van estirar del braç
i van començar a jugar a empaitar i a saltar enmig d’una cridòria
esbojarrada!
Al cap d’una bona estona es van asseure a un petit parc dels
voltants, rendits de tan jugar i riure. La Nora havia perdut la
noció del temps amb els seus nous amics. Era incapaç de
recordar l’última vegada que s’ho havia passat tan bé.
Li va venir al cap, aleshores, amb una mica de nostàlgia, el record
del pati de la seva escola, amb els nens asseguts a una barana i
jugant amb el mòbil.
— I com és un país sense somriure?
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— Allí tothom es pren la vida molt seriosament i quasi ningú riu.
Tot és pressa i soroll. Els cotxes són per tot arreu i els nens no
podem jugar al carrer com aquí. És impensable creuar el carrer
sense mirar! La gent treballa moltes hores i no els queda temps
per res, i tot el dia parlen de política i diners, i coses així.
— I..., com juguen els nens?
— Ara arriba Nadal i tindrem molts regals: joguines, videojocs o
un mòbil. Allí tots els nens demanen un mòbil als Reis.
— Però… a qui truquen? — Els nens de Pobrònia escoltaven la
Nora cada cop més estranyats.
— Doncs… no ho sé… Jo fa temps que volia tenir un gosset, com
l’Arquímedes, però els meus pares no volen ni sentir-ne a parlar.
L’any passat em van regalar un gos robot…
Un dels nens va esclatar a riure, però quan va veure que la Nora
no feia broma es va tapar la boca amb les mans, una mica
avergonyit.
— De tota manera tampoc ens queda gaire temps per jugar.
— Em sap greu que sigueu tan pobres — va dir ﬁnalment el nen
que semblava més eixerit.
— Què vols dir? —La Nora no entenia res.
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— L’autèntica riquesa no té a veure amb els diners. Les coses
que et fan de veritat feliç no es poden comprar. Ens
acompanyes? Anem al bosc a collir molsa i suro per al pessebre!

Aquestes paraules no van deixar indiferent la Nora. Es va
recordar del seu pare, en Samuel, qui tothom coneixia com
Sr. Castells. L’única cosa que li importava, al Sr. Castells, era
guanyar diners, molts diners. — Mai s’és prou ric —. Segons ell,
els diners el feien sentir-se important, però a la Nora li semblava
que, com més treballava el seu pare i més coses tenia, més
creixien les seves preocupacions i més por tenia de perdre-ho
tot. Sempre estava de mal humor i massa ocupat per jugar amb
ella.
Ja era tard quan van tornar del bosc, i ara calia buscar un lloc
per sopar i dormir. En Momo, un dels nens, va oferir a la Nora
de passar la nit amb la seva família. Ella va dubtar un moment.
No estava gens acostumada a l’hospitalitat; però abans que es
pogués decidir, en Momo ja l’estirava de la mà en direcció a casa
seva.
De seguida van arribar a una caseta modesta però molt
acollidora. Era una típica casa de poble amb una planta baixa i
un pis, i un pati al darrere. Com totes les altres cases de
Pobrònia per aquelles dates, estava guarnida amb llumetes de
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Nadal i vesc. En Momo va obrir la porta i, mentre es treia l’abric i
la gorra al rebedor, va cridar:
— Pare! Mare! Ja estic aquí! He portat uns amics!
— No tanqueu mai la porta? — Va preguntar la Nora amb
curiositat en veure que en Momo obria sense clau.
— Tancar la porta? — El nen no sabia ben bé què contestar, i, per
la cara que feia, semblava que mai no s’havia ni plantejat aquella
qüestió.
A l’instant va aparèixer la mare amb una cullera de fusta a la mà.
Per l’olor que feia s’endevinava que estava cuinant.
— Hola mare! Ella és la Nora i aquest és l’Arquímedes! —va dir en
Momo agafant el gosset a coll—. Vénen de molt lluny i no tenen
on passar la nit i els he dit…
— Vinga, vinga, passeu! Em faràs parar boja, tu! — es queixava,
de broma, la mare, mentre amb la mà li esvalotava els cabells —.
Ja podries haver-me avisat, home, que hauria preparat alguna
cosa…

La Nora es va sentir de seguida acollida per l’amabilitat d’aquella
dona, que, posant-li una mà a l’espatlla, la va acompanyar a
l’interior de la casa.
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L’hora de sopar es va convertir en un record entranyable. El
pare, la mare, en Momo i el seu germà petit. Tota la família al
voltant de la taula de la cuina parlant i rient! Els sopars a casa de
la Nora eren sempre al voltant de la tele, i gairebé sense
dirigir-se la paraula. I les converses, quan n’hi havia, eren
sempre discussions o queixes sobre com anava de malament tot
plegat.
A les postres, el pare d’en Momo es va aixecar i va portar una
caixa amb dolços i unes neules, i també un porró de vi dolç.
— Els guardàvem per Nadal però, què caram! Avui és una ocasió
especial!
La resta de la família va celebrar sorollosament la idea del pare
amb aplaudiments i «visques», i la Nora, en mig de la cridòria, va
notar que tenia els ulls humits.
Aquella nit a casa d’en Momo, malgrat que estava molt cansada,
va dormir poc. Volia estar desperta per recordar totes les coses
que havia viscut aquell dia. Finalment, la son va poder més i es
va adormir amb un somriure als llavis. A fora, el cel de Pobrònia
era clar i ple d’estels.

*
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*

Capítol 3
Tranquil·làndia

El port de la petita illa de Tranquil·làndia no era precisament un
formiguer d’activitat. Tot i que un vaixell de considerables dimensions
hi estava atracant, amb prou feina s’hi podien comptar cinc o sis
persones esperant-lo. A la barana de la coberta, enﬁlat amb les potes
del davant, estava l’Arquímedes, sense perdre’s ni un detall de tot el
que passava. No deixava de remenar la cua i cridar l’atenció de la Nora
però ella no semblava compartir el seu entusiasme. Més aviat feia una
mica de cara de pomes agres. Ni el preciós cel blau ni la suau brisa
marina li feien oblidar el dia i mig de retard amb què arribaven a
Tranquil·làndia.
— No siguis impacient! — li va dir, fent broma, un home de mirada
cordial i aspecte de llop de mar que hi havia al seu costat—. Per més
que miris el rellotge no arribaràs abans…
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Però la Nora no estava per romanços. Tenia una missió molt
important entre mans i no podia perdre el temps!
En aquella part remota del món era el principi de l’estiu. El sol
lluïa en mig d’un cel blau i net, fent brillar espurnes de llum en la
transparent aigua del mar. L’aire era càlid i perfumat amb una
suau fragància marina.
El port de Tranquil·làndia era un petit poblet pescador, amb
laberints de carrerons de casetes blanques que s’amuntegaven
al voltant d’una modesta església. A la torre hi havia una
campana i, una mica més a baix, un rellotge, que curiosament
no tenia busques!
Un cop a terra ferma l’humor de la Nora no va millorar gaire.
— Vinga, Arquímedes, no et distreguis! Anem per feina!
Després de recórrer el port amb la mirada, va decidir preguntar
a un pescador solitari que hi havia assegut a l’escullera. L’home
duia un barret de palla i a les mans tenia una canya de pescar
que sostenia distretament. El cistell estava buit de peixos, però
això no semblava preocupar-li.
— Perdoni... Vostè sap on puc aconseguir la clau de
Tranquil·làndia?
— Hum! — va assentir el pescador amb una parsimònia que
quasi feia sortir de polleguera la Nora —. L’hauràs de demanar al
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faroner — va dir assenyalant en direcció al far que hi havia en un
petit turó, a l’extrem de la platja —, ell et dirà com aconseguir-la.
I, gairebé sense donar les gràcies, la Nora es va encaminar
decidida cap al far, seguida, a una certa distància, per
l’Arquímedes.

Al ﬁnal de la platja, un petit camí que passava entre les roques
conduïa ﬁns al far de Tranquil·làndia. Des d’allí, la vista era
magníﬁca. La mar de color turquesa deixava veure el fons de
sorra clara del penya-segat, i les onades acariciaven les roques
en una mena de dansa sense ﬁ. El cel era tan blau en aquella
primera hora de la tarda que quasi costava de mirar. Però
només l’Arquímedes semblava ser capaç de gaudir de tanta
bellesa. Estava excitadíssim i no parava de saltironejar per tot
arreu intentant cridar l’atenció de la Nora, com si volgués
compartir aquell moment tan bonic. Però ella semblava no
adonar-se’n i caminava decidida i absent cap al far. L’únic que li
importava era la missió que els havia portat ﬁns allà.
Un cop van arribar a la porta del far, mentre la Nora buscava un
timbre, una veu que venia del damunt els deia:
— Passeu, la porta és oberta! Pugeu per l’escala de cargol!
L’escala era estreta i empinada. Després de donar més de quatre
voltes gairebé a les fosques van arribar a una petita habitació
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rodona de vidre, en el centre de la qual hi havia el far que guiava
els vaixells en la foscor. A fora, a la petita terrassa que envoltava
el far, hi havia un home repenjat a la barana amb la mirada
perduda a l’horitzó.
— Hola. Ets el faroner? — va preguntar tímidament la Nora.
— Sí. I vosaltres, qui sou?
— Em dic Nora i ell és l’Arquímedes!

Per primer cop des que havien arribat a Tranquil·làndia, la Nora
es va sentir envaïda per una estranya sensació de pau que
semblava ﬂuir d’aquell home. El faroner era una persona gran,
amb el cabell gris i una mica esvalotat que sortia de sota d’una
vella gorra de capità. La pell de la cara i les mans era bruna i
endurida per les llargues hores de vetlla enfront de la mar. En
els seus ulls petits i plens d’arrugues s’endevinava la saviesa de
qui ha tingut llargues hores per pensar.
— Busquem la clau de Tranquil·làndia! — va dir ﬁnalment la
Nora mentre el faroner assentia amb el cap i aspirava el fum de
la seva pipa.
— Encara no te la puc donar! — li va contestar després d’una
meditada pausa—, no mentre depenguis del rellotge. Per
aconseguir la clau de Tranquil·làndia, hauràs d’aprendre a viure
al ritme de la nostra illa.
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La Nora, mentre escoltava, va mirar el rellotge de polsera que
duia al canell com si mai no s’hagués adonat de la importància
que aquell petit objecte tenia a la vida de les persones. Després
es va repenjar a la barana i va allunyar la seva mirada cap a
l’inﬁnit. Ja no estava de mal humor. Va respirar fons i es va
deixar acariciar per la suau brisa de la tarda.
— I com sabré quan ja no necessito el rellotge? — va preguntar
la Nora al cap d’una estona.
— No t’amoïnis! Quan arribi aquest moment, ell mateix t’ho farà
saber! — li contestà amb un somriure el faroner mentre, amb la
mà, li esvalotava els cabells.

El sol quasi tocava la mar quan es van acomiadar del vigilant del
far. La Nora, amb les sabates a la mà, caminava lentament per
la platja, absorta en els seus pensaments, mentre les onades li
acariciaven els peus. De tant en tant, s’aturava a escoltar el
tic-tac del rellotge. L’Arquímedes, mentrestant, jugava amb les
llargues ombres que es projectaven a la sorra.
Quan van arribar al poble, les tires de llums del petit mercat
d’artesanat ja s’havien encès i es reﬂectien tremoloses sobre les
tranquil·les aigües del port. Assegut al mateix lloc, i amb el
cistell igual de buit, encara estava el pescador del matí, ara amb
els ulls tancats i un serè somriure als llavis. No semblava, però,
que dormís; ben al contrari, aparentava estar molt concentrat!
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La Nora no es va poder resistir a apropar-s’hi, en part per
curiositat, però també per mostrar-se una mica més amable que
al matí.
—Què fas?
— Xissst! Estic escoltant!
—El què? Jo no sento res!
— Estic escoltant el silenci. Seu! Si escoltes bé, podràs sentir
com les onades acaricien les roques. I també els grills. I el
murmuri llunyà de les gavines que empaiten els vaixells que
arriben a port… Però, sobretot, i el més important, podràs sentir
el que et diu el cor.
La Nora es va asseure i va imitar el pescador. Al principi obria
dissimuladament un ull de tant en tant, però a poc a poc es va
anar deixant endur per la immensa pau de Tranquil·làndia.
Durant aquell instant semblava ben bé com si el temps s’hagués
aturat. Quan ﬁnalment va obrir els ulls ja era fosc i un estel
fugaç va creuar el cel de punta a punta.
— Aquesta nit hi ha pluja d’estels —va anunciar el pescador,
que, per sorpresa de la Nora, encara tenia els ulls tancats i el
mateix somriure d’abans.
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No se sap ben bé quan de temps es van estar asseguts gaudint
d’aquell espectacle. La Nora estava meravellada. Mai no s’hauria
pogut imaginar un cel tan ple d’estels, perquè d’on ella venia
gairebé no n’hi havia. I tampoc se li hauria acudit que estar
tranquil·lament asseguda amb els ulls tancats escoltant el silenci
li pogués agradar tant, perquè al seu país no n’hi havia de
silenci; només soroll; soroll i pressa! Fins avui no havia conegut
mai ningú capaç de seure i, senzillament… escoltar.

Ja era ben entrada la nit quan el pescador es va aixecar
pausadament i, mentre recollia el seu cistell buit de peixos, va
dir:
— Bé, me’n vaig a sopar!
— Tan tard? Si no teniu rellotge, com sabeu quan és hora d’anar
a sopar… o a dormir?
— És ara quan tinc gana. Aquí mengem quan tenim gana, i
dormim quan tenim son.
— I no arribeu tard als llocs?
— A Tranquil·làndia mai és tard!
I després d’acariciar el cap de l’Arquímedes, el pescador es va
acomiadar de tots dos amb la mà mentre s’allunyava lentament
pel passeig.
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No se sap ben bé quants dies van passar a Tranquil·làndia la
Nora i l’Arquímedes, ni en quin moment precís el seu rellotge va
deixar de funcionar. El temps ja no importava. De vegades, al
vespre, ajudava els pescadors a recollir les xarxes, o collia
petxines per als artesans que venien collarets a les parades del
passeig. Poques vegades es recordava del motiu que l’havia
portat ﬁns allà. Ara preferia gaudir dels petits moments del seu
viatge i poc la preocupava com acabaria.
Una tarda, mentre passejaven per la platja buscant petxines i
restes de coralls, els va cridar l’atenció una ampolla de vidre que
surava a prop de la sorra, rodolant amb les onades. Estava
tapada amb un tap de suro i semblava que a dins hi havia alguna
cosa!
— Mira, Arquímedes!
Esquitxant per la vora de la platja, es van apropar corrent a
l’ampolla, entre riures i lladrucs.
— Sembla un missatge. Potser és d’un nàufrag!
Quan la Nora ﬁnalment li va treure el tap, es va trobar amb un
paper enrotllat i una clau.
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Capítol 4
Lletxènia

Només aterrar, ja es podia veure que el llunyà regne de Lletxènia
era un lloc ben especial. De fet, a l’avió de la companyia Lletxènia
Air Lines, la Nora ja havia notat alguna cosa estranya en les
hostesses de vol. Aquestes es movien amb l’actitud presumida
de qui és molt conscient de la seva pròpia bellesa. El curiós és
que, segons la Nora, aquestes no en tenien res de guapes. Totes
elles tenien un nas tan… llarg! I la roba, amb aquells colors
extravagants i mal combinats! I, què me’n dius del pentinat! Si
quasi feien riure, les pobres!
Ja fora de l’aeroport, aquella estranya sensació es va tornar del
tot evident. Els ciutadans de Lletxènia semblaven tallats per un
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mateix patró: el nas llarg i esmolat, les orelles de pàmpol i
gairebé tots tenien el cabell de color panotxa; els ulls més aviat
junts i les galtes plenes de pigues, i les dues dents del davant
sobresortien de la boca, una mica com un conill. Com més
accentuats eren aquests trets, amb més orgull semblava que els
lluïen. Vestien de manera estrafolària i els seus gestos eren
plens de reverències exagerades. De tota manera, però,
semblaven una gent extravertida i afable.
— Has vist, Arquímedes? Si la meva mare vingués per aquí, de
ben segur que li donaria un atac! — va comentar sorneguera la
Nora al seu company, que caminava completament aliè a totes
aquelles observacions (no en va, els gossos, sovint, són més
llestos que les persones).
— En aquesta guia turística diu: «Benvinguts a Lletxènia, el país
de l’amor i la seducció…» Deu ser una broma! Vinga, anem a
preguntar on podem trobar la clau de Lletxènia!

Després de preguntar sense èxit a diferents persones es van
adreçar directament al Palau Reial, la seu del Govern de
Lletxènia. Una ﬁlera de soldats amb uniforme de gala custodiava
l’ediﬁci. La Nora va haver de tapar-se la boca amb les mans per
reprimir una rialla quan va veure la ﬁla que feien aquells soldats,
que amb una gran dignitat vestien uniformes de color taronja i
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verd, amb una mena de gorra amb plomalls calada ﬁns a les
celles, que els feia encara més grans les orelles!
— Atenció! Espatlles amunt! — cridava l’oﬁcial que manava la
formació—. Aquests genolls més ﬂexionats! Una mica de
marcialitat, per l’amor de Déu!
— Perdoni, senyor. Vostè sabria dir-me on puc aconseguir la
clau de Lletxènia?
— Mmm… — va cavil·lar l’oﬁcial mentre es rascava una aixella de
forma molt poc elegant —. Potser Sa Majestat la Reina us podrà
ajudar. Precisament avui és dia d’audiència.
— Moltes gràcies!

Després de resoldre alguns tràmits, la Nora i l’Arquímedes van
passar a una saleta a esperar que la reina els rebés. Estava una
mica nerviosa, perquè mai no havia parlat amb ningú de la
reialesa! A l’instant, un patge, amb una gran reverència, els va
convidar a passar.
— Vaja! Què hi tenim aquí! Una visita de l’estranger! Quina
sorpresa més agradable! En què us puc ajudar?
— Mmm… Veurà, altesa, estem buscant la clau de Lletxènia per
obrir…
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— Ohhh! La clau de Lletxènia! — va interrompre la reina amb
complicitat —. Feia molt de temps que esperava aquesta visita,
sabeu?

Només va caldre uns segons perquè la Nora es quedés
completament fascinada per l’encantadora presència d’aquella
dona. Malgrat que tenia el típic aspecte dels habitants de
Lletxènia, hi havia alguna cosa en ella que la feia
irresistiblement atractiva. Potser era la mirada, o potser el to de
veu… qui ho sap.
— Si heu arribat ﬁns aquí, ja sabràs que per aconseguir la clau
cal superar una petita prova. Vejam, vejam… què et puc
demanar que no sigui difícil… — va dir la reina amb picardia —.
Ja està! Avui és Sant Valentí, el dia dels enamorats, la festa
nacional de Lletxènia…
La Nora, amb la boca mig oberta, escoltava enlluernada les
paraules d’aquella dona com si se li hagués aparegut una fada.
— …i aquest vespre al Palau hi ha el Gran Ball de Gala. Només
has d’aconseguir que algun nen de Lletxènia et tregui a ballar el
ball del fanalet. Si ho aconsegueixes, la clau serà teva!
— Atenció! —va anunciar el patge amb un gest reverent —. Sa
Majestat el Rei!
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— Hola reina meva! Et trobava a faltar! —va dir el rei agafant
amorosament la mà de la seva dona. Tot seguit la va abraçar i li
va fer un llarg petó a la galta, molt a prop de la comissura de la
boca. Després li va murmurar alguna cosa a cau d’orella i, durant
uns segons, encara agafats de la mà, es van mirar al ulls amb
una tendresa i una complicitat del tot desconeguda per la Nora.
Mai no havia vist els seus pares mirar-se ni tocar-se d’aquella
manera. Ni tampoc els pares dels seus amics. Ni a ningú altre,
tret del rei i la reina de Lletxènia. S’adonava que mai abans havia
vist algú realment enamorat.
— Bé…, nosaltres ja marxem — va dir la Nora amb sensació
d’estar fent nosa —. Alteses, ﬁns després!
I amb una petita reverència es van retirar.

Aquella visita a la reina li va fer recordar el que hi posava a la
guia turística: «Benvinguts al país de l’amor i la seducció».
Mentre caminaven pel carrer va començar a ﬁxar-se en els
habitants de Lletxènia, amb una mirada, però, menys superﬁcial
que abans. Es va adonar que hi havia moltes parelles, i totes,
joves i grans, passejaven feliçment agafades de la mà o del
bracet. Alguns es feien petons, altres es deien coses amoroses a
cau d’orella… Va sospirar. Mai abans no ho havia pensat, però,
com li agradaria veure els seus pares passejar agafats de la mà,
enamorats. Quan el seu pare feia un petó a la seva mare, ni tan
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sols apartava els ulls del diari. Mai no els havia sentit dir-se ni
una sola paraula afectuosa, i molt menys acariciar-se. I la
Bàrbara, la seva mare… hauria estat algun cop enamorada d’en
Samuel?
— Bah! Ximpleries! — deia sempre el seu pare —. Enamorar-se
és com agafar una malaltia…! I no serveix per res!
I amb aquests pensaments, va anar passant l’estona ﬁns que el
ball reial ja era a punt de començar.
— Anem, Arquímedes, aconseguim la clau i marxem! Aquest
país em posa una mica trista, saps?
El gosset se la mirava amb tendresa i li donava la poteta per
consolar-la. La Nora, que seia al seu costat, la va agafar, i
després l’altra, i, ﬁnalment, el va abraçar amb força, igual com
abraçava els seus ninots de peluix les nits de tempesta.

La sala principal del Palau de Lletxènia era plena de gom a gom.
Una petita orquestra situada en una tarima, en un extrem de la
sala, aﬁnava els instruments. L’altre cantó era ocupat per un
gran bufet ple de viandes. Tot era a punt per començar el ball.
Els convidats vestien els seus millors guarniments per a l’ocasió.
— Atenció! Ses Majestats el Rei i la Reina de Lletxènia! —va
anunciar el patge amb solemnitat. La multitud els anava obrint
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pas entre reverències ﬁns que van arribar a la tarima reial on hi
havia els trons.
— Que comenci el ball! —va ordenar el rei amb gran faramalla. I
la música va començar a sonar.
—Aquesta prova serà fàcil — va pensar la Nora, segura de si
mateixa. Ben mirat era una nena prou bonica. No li hauria de
resultar gens difícil aconseguir que algun d’aquells nois es ﬁxés
en ella i la tragués a ballar de seguida. Ara, només calia
deixar-se veure. Així doncs, fent-se la presumida, va començar a
passejar-se amb coqueteria, tal com ho hauria fet la seva mare.
Al cap d’una estona es va ﬁxar en un noi alt i ben plantat que li
va semblar que no estava malament — si almenys fos aquest…!
— Però el temps anava passant i, per més que es feia notar, res
no aconseguia. Els nens feien grupets i els més agosarats
sortien a ballar.
— Com és que cap noi no s’ha apropat encara per treure’m a
ballar? — es preguntava —. Què els passa? Que no em veuen?
A mesura que anava passant l’estona, la conﬁança de la Nora
disminuïa. Se sentia estranya enmig de tota aquella gent. Potser,
després de tot, ells no la veien tan bonica com ella es creia. Al
capdavall… què vol dir ser guapo o guapa? Qui ho decideix, això?
Si ser diferent dels altres és ser lleig, aleshores, ella era la més
lletja de tot el ball!
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Aquests pensaments la van començar a amoïnar. De cop ja no
volia que ningú es ﬁxés en ella. Al contrari, li hauria agradat
desaparèixer d’aquell lloc! Es va imaginar com devia ser de
desagradable que es riguin de tu pel teu aspecte.
I, de sobte, una mà se li va posar amb suavitat al damunt
l’espatlla.
— Perdona, vols ballar amb mi?
— Eh…?
La Nora es va girar amb un sobresalt. Sense poder dissimular la
incomoditat que encara sentia, va fer que sí tímidament amb el
cap. Davant seu tenia un noi d’uns dotze anys, baixet i d’aspecte
una mica entremaliat. Tenia el cabell roig i encrespat, i el nas
llarg i esmolat tan comú entre els habitants de Lletxènia. Però el
que més li va cridar l’atenció, a la Nora, va ser els seus grans ulls
verds, millor dit, la mirada tan intensa que hi havia al darrere
d’aquells grans ulls verds.
— Em dic Héctor! I tu?
— Jo em dic Nora!
— D’on ets? No sembles de per aquí! — va continuar el noi
intentant trencar el gel.
— Només estic de passada! Si tot va bé marxaré demà al matí.
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L’Hèctor tenia la gràcia que sovint tenen les persones baixetes.
Era un noi agut i espavilat, amb un gran sentit de l’humor. A
més, es movia amb molta agilitat i ballava molt bé per l’edat que
tenia.
— Ai! — va fer l’Hèctor de sobte amb una divertida ganyota.
— Oh! Ho sento, t’he trepitjat!
— No et preocupis, jo t’ensenyaré a ballar. Només t’has de
deixar portar per la música.
A poc a poc, la Nora es va anar sentint més còmoda i va
començar a gaudir de la companyia de l’Hèctor, que no parava
de fer bromes. I així, entre rialles i alguna que altra trepitjada, va
anar passant l’estona i els balls. La Nora sentia que havia fet un
amic especial.
Cansats de tant ballar i de tant riure, van anar a prendre un
refresc a un dels extrems de la gran sala de ball. Però, només
arribar, un grup de noies es va llençar al damunt de l’Hèctor,
parlant totes alhora i estirant-lo pels braços disputant-se’l per
treure’l a ballar.
— Tranquil·les, noies, només estic descansant una mica! — va dir
sense poder dissimular la satisfacció que sentia per estar tan
sol·licitat.
L’Hèctor es va acabar el refresc d’un glop abans de ser
arrossegat al mig de la pista de ball i, amb un somriure
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encantador i una petita inclinació del cap, es va acomiadar
gentilment de la Nora.
A partir d’aquell moment tota la seva atenció es va centrar a
vigilar dissimuladament els moviments de l’Hèctor. S’havia
oblidat completament de la clau; l’única cosa que desitjava era
que aquell noi baixet i de nas esmolat la tornés a treure a ballar.
Però les noies, una darrere l’altra, se’l disputaven al ﬁnal de cada
cançó. — A quina de totes elles triaria per al ball del fanalet? —,
es preguntava. La veritat és que tenia molta competència. Mai
no s’hauria imaginat que un noi com aquell pogués fer-li sentir
gelosia… I va sospirar.
De sobte…
— Senyores i senyors, el ball del fanalet!
El cor de la Nora bategava amb força i instintivament els seus
ulls buscaven l’Hèctor per tota la sala. Quan per ﬁ el va
descobrir, aquest caminava decidit cap a ella amb un fanalet a la
mà! Quina emoció! Les cames se li aﬂuixaven a mesura que el
noi se li acostava. La Nora, pletòrica, va alçar els braços per
rebre el seu jove heroi quan, inesperadament, l’Héctor va passar
de llarg! I, teatralment, amb un genoll al terra, va oferir el fanalet
a una noia menuda de cabell roig i rinxolat que hi havia darrere
seu.
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La Nora, amb els braços alçats encara, es volia fondre. Quin
ridícul! Mai abans no s’havia sentit tan avergonyida! Sentia com
una forta escalfor li cremava la cara, vermella com un tomàquet.
Sense desenganxar la mirada del terra va allunyar-se al més
discretament possible cap als jardins del Palau. Només sortir
per la porta es va retrobar amb l’Arquímedes, que embogia
d’alegria, aliè al disgust de la Nora, i van passejar ﬁns que es van
asseure en un banc apartat.

Feia una nit molt suau per l’època de l’any. La lluna creixent
brillava en un cel ple d’estels i la música llunyana i el xivarri de la
festa es barrejaven amb el rítmic cant dels grills.
I, en aquell moment, mentre acariciava el cap de l’Arquímedes,
que dormitava a la seva falda, es va adonar de com de sola se
sentia. Enyorava els seus pares i els seus amics, el seu col·legi i
la seva ciutat amb tots els seus defectes. Ja no tenia ganes de
continuar el seu viatge, i tampoc li importava ja aconseguir obrir
el maleït cofre de la felicitat! Havia fracassat i aquell era el ﬁnal
de la seva aventura. Va decidir que tornaria a casa en el primer
tren del matí.
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Capítol 5
El secret del Tresor

El paisatge passava de pressa davant de la mirada extraviada de
la Nora. Estava asseguda amb el cap recolzat a la ﬁnestra del
tren que, per ﬁ, els havia de dur a casa. Amb una mà acariciava
distretament el cap de l’Arquímedes, que dormitava a la seva
falda, i a l’altra hi tenia les tres claus que obrien el Tresor de la
Felicitat. Quin secret tan magníﬁc deu amagar aquest misteriós
cofre? Es preguntava. Haurà valgut la pena fer aquest viatge?
Se sentia feliç de tornar a casa però, quan recordava els
moments viscuts durant la seva aventura, sentia una mica de
nostàlgia i se li dibuixava un lleuger somriure als llavis.
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Estava mig endormiscada quan, de sobte, l’Arquímedes es va
incorporar d’un salt, amb las orelles dretes i mirant entusiasmat
cap a la ﬁnestra.
— Què passa, Arquímedes?
El gosset es va posar a bordar; es va enﬁlar amb les potes del
davant al vidre i va començar a remenar la cua nerviós.
Immediatament va sonar la megafonia del tren:
— (Ding-dong) Propera parada: «Estació Central». Final de
trajecte.
— Estem arribant! — va cridar emocionada la Nora.
El tren anava minorant la marxa i el paisatge s’anava fent
familiar. En arribar a l’estació, la sorpresa de la Nora va ser
majúscula. Una multitud de gent s’amuntegava a l’andana amb
banderoles i la saludaven amb el mateix entusiasme que si
vingués de la Lluna! Fins i tot, havien tornat a portar la banda de
música! Sens dubte, els seus pares havien fet córrer la veu, i la
notícia de la tornada de la Nora s’havia convertit en tot un
esdeveniment a la ciutat.

Ja a l’escaleta del vagó, entre la multitud que l’aclamava, va
poder reconèixer els seus pares, en Samuel i la Bàrbara, que
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estaven emocionats de retrobar la seva ﬁlla, però més encara de
ser el centre d’atenció. També hi havia l’alcalde de la ciutat i
altres polítics locals, tots elegantment vestits, que s’obrien pas a
cops de colze per ocupar un bon lloc i felicitar la Nora abans que
els seus rivals de l’oposició.
La Nora, amb l’Arquímedes a coll, se sentia incòmoda per
aquella inesperada rebuda. Només va somriure quan, en un
extrem de l’estació, una mica apartat de la multitud, va descobrir
en Filibert, que els saludava amb la mà. S’havia arreglat per a
l’ocasió. Bé, de fet només s’havia planxat una mica els cabells i
vestia una americana vella que gairebé no es podia cordar. En
veure’l, l’Arquímedes va fer un salt i va córrer emocionat a
retrobar el seu amo, a qui no va deixar de llepar en tota la nit.

Després d’abraçar els seus pares i treure’s del damunt els
curiosos, la Nora es va obrir pas entre la multitud per anar a
buscar també el seu amic Filibert. Quan per ﬁ el va trobar, se li
va llençar als braços amb tanta força que per poc no el fa caure!
— Filibert! Quina alegria que hagis vingut! — i, atropelladament,
va començar a explicar-li totes les experiències que havia viscut
durant les darreres setmanes.
— Està bé, està bé! Ja hi haurà temps perquè m’ho expliquis tot
amb detall! Ara anem, corre, que tothom t’està esperant!
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I agafats de la mà es van adreçar ﬁns a una tarima que s’havia
muntat expressament per a aquell gran esdeveniment a la
mateixa plaça de l’estació. Estava folrada de moqueta vermella i
guarnida amb la bandera de la ciutat. Al mig estava el cofre del
Tresor de la Felicitat, a punt per ser obert, per ﬁ!
Després d’un grandiloqüent discurs de l’alcalde, el gran moment
havia arribat! Ja s’havia fet fosc i la gent, que s’amuntegava
encuriosida al peu de la tarima, començava a estar impacient. La
Nora, envoltada pels seus pares i les principals autoritats de la
ciutat, es va apropar al cofre.
— Nora, fes els honors! — va dir amb solemnitat l’alcalde.
Una a una, la Nora va introduir les tres claus als seus respectius
panys i les va fer girar.
— A veure… Pobrònia… Lletxènia… i Tranquil·làndia!
Quina emoció! A la plaça el silenci era total. Ningú no respirava.
La tapa del cofre es va aixecar lentament quan, de sobte, la Nora
i el petit grup de persones que l’envoltaven es van quedar
paralitzats amb la boca oberta, observant el contingut del
misteriós Tresor. No volava ni una mosca.
— Però, quina mena de broma és aquesta?! — va exclamar
l’alcalde mentre treia de l’interior del cofre un petit objecte
vermell que penjava d’una goma elàstica.
— És un nas de pallasso! — va dir amb sorpresa algú altre.
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El desconcert era general. El Tresor de la Felicitat era un cofre
ple de nassos de pallasso!
La gent, incrèdula, s’hi va apropar. Tothom examinava els nassos
com si volguessin trobar-hi algun secret ocult.
— Tindran poders màgics? — va suggerir una veu. Els tocaven,
els oloraven, ﬁns i tot algú en va mossegar un. Potser estaven
fets d’algun material molt valuós…
La Nora se sentia responsable d’aquella incòmoda situació, i
instintivament amb la mirada va buscar l’ajuda d’en Filibert.
L’home somreia satisfet des d’un racó i, com a resposta, li va
picar l’ullet amb complicitat.
Aleshores, sense saber molt bé per què, la Nora es va posar un
nas, potser per provar si això tenia alguna mena d’efecte.
L’alcalde, en veure-la, va fer el mateix. Després, altres persones
els van imitar…

I potser sí que després de tot tenien algun poder màgic, perquè
la Nora, en veure tota aquella gent tan seriosa i tan «important»,
disfressada amb aquell nas de pallasso, va esclatar a riure i a
riure més, sense poder-se aguantar, amb una rialla sincera que
li naixia del fons de l’ànima.

44

De seguida altres persones es van contagiar. Primer van ser els
més petits però, a poc a poc, tota la gent de la plaça va esclatar
a riure ﬁns al mal de panxa.
I així, com per art de màgia, primer una i després una altra, el
cel es va anar omplint d’estels.
— Ja ho veus, Arquímedes! — va dir en Filibert al seu ﬁdel
amic—. Després de tot, no cal anar gaire lluny a buscar la
felicitat. Es pot trobar ﬁns i tot en les coses més senzilles, només
s’ha d’aprendre a escoltar el que ens diu el cor. Per cert, tens
gana? T’he guardat uns quants melindros d’aquells que tant
t’agraden!

I sense cap pressa, van allunyar-se cap al Museu de les Joguines,
sota una preciosa lluna creixent que brillava envoltada de
milions d’estels.
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