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Ens han dit que era un ninot. Els més petits s’ho han 

arribat a creure, però jo no. A mi no em poden 

enganyar. Els ninots no tenen sang. Allò era un mort 

de veritat, i crec que la culpa ha sigut meva perquè 

he insistit a pujar a les golfes.  Ells no volien; tenien 

por. Sempre tenen por d’anar a jugar a les golfes, i jo 

els dic que són estúpids, que els fantasmes són 

mentida. I al final, els he obligat i ens hem espantat 

molt quan l’hem trobat allà estirat, mig amagat sota 

una manta grisa. Jo no vull tenir por, però aquells ulls 

oberts i la cara tan blanca… 

He deixat els petits entretinguts al jardí i 

m’he escapat per escoltar de què parlen els grans, 

però no parlen de res. És estrany! Ja tinc deu anys i 

no soc cap criatura; no em puc creure que, com ens 

han dit, el que hem vist sigui un ninot vell que fa 

temps que s’arrossega per les golfes. Però aleshores, 

per què no en parlen, ells? Fan com si fos un dia 

normal. Que potser tant se’ls en dóna que haguem 

vist un mort? És com si no ens creguessin… Però ells 
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ho saben. Ho han de saber! Això no és normal. Aquí 

passa alguna cosa rara. 

Ara que… i si m’ho he imaginat? I si m’estic 

tornant boja, com la dona d’aquella pel·lícula que vaig 

veure a la tele? Però no! Jo me’n recordo molt bé, no 

m’ho he inventat. Els altres també ho han vist, i han 

cridat i han plorat. És impossible que tots ens haguem 

espantat per una cosa que no és certa.  

No sé què fer. No vull tornar a pujar a les 

golfes per comprovar-ho. Ja sé que els morts no 

poden fer-me res i que els fantasmes no existeixen, 

però no hi vull pujar… si m’acompanyés algú, potser 

sí; però sola, no…  

Entraré i ho preguntaré al pare. No deixaré 

que es pugui pensar gaire la resposta; si ho faig així, 

de sorpresa, potser l’agafaré desprevingut i en trauré 

l’entrellat… 
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Tinc els nervis desfets de tant mentir. La pressió és 

insuportable, i aquesta criatura és massa llesta per 

empassar-se històries absurdes. Té una ment 

cartesiana que difícilment es pot manipular. No sé 

què dir-li. Intento desesperadament aparentar una 

normalitat que estic lluny de sentir.  M’estimaria més 

ser a les golfes, ocupant el seu lloc. A ell ja no li cal 

treure’s conills del barret ni empescar-se arguments 

de novel·la de misteri de quatre rals per tapar tota 

aquesta pamema macabra.  

Com li puc explicar què ha passat? Com 

fer-li entendre per què? I, sobretot, com revelar-li qui 

era ell? No existeixen paraules suficients al món. El 

llenguatge, de vegades, no és vàlid i és més un 

entrebanc que una ajuda. Hi ha coses que no es 

poden dir perquè són tabú, i no hi ha eufemisme que 

les pugui definir, ni tan sols per aproximació. Als nens 

els agraden les sinestèsies, les barreges sensorials. 

Ho podria provar; segurament m’aniria bé per 

desdramatitzar, però no sé ni per on començar a 
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desgranar la tragèdia que tenim al damunt. No m’hi 

veig amb cor 

Podria començar referint-me a l’arbre de la 

ciència del bé i del mal. També podria fer al·lusió a 

l’enganyós i ambigu concepte d’efectes col·laterals. 

Parlar inclús de complot involuntari, d’interessos 

creats, d’amour fou (per què no?). Possiblement seria 

més precís citar Herman Hesse quan diu allò de que 

no hi ha res més molest per l’home que seguir el camí 

que condueix a ell mateix. Podria dir-ho tot, però no 

ho faré. No ho faré perquè no és ben bé així, i ella 

tampoc no ho comprendria. Ningú no ho comprendria!  

Essència i existència, l’imperi de l’instint, 

devorar les estructures jeràrquiques, perdre el món 

de vista, l’amour fou (per què no?) Fal·làcies! 

Justificacions retòriques! No serien bones 

explicacions, ni de bon tros… Vertigen, veritat  vòmit, 

violència, visionari. Balbucejo mots que comencen 

amb la mateixa lletra i, malgrat la coincidència 

curiosa, tampoc no acaben d’expressar el que em 

rosega per dins. Són paraules buides de contingut. 

Lamento no saber-me expressar millor.  
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Vorejo la bogeria, sóc un nihilista, un cínic. 

Tot està perdut, soc jo el veritable mort. Ella no ho 

assimilaria mai; ni jo mateix puc fer-ho…  

La nena no deixa d’interrogar-me; estic 

nerviós, se’m trava la llengua. Sé que em perdrà el 

respecte per sempre més, però no puc fer altra cosa 

que insistir en la teoria del ninot.  

 


