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Vols descobrir un 
munt de coses inimaginables? 

En aquesta nova aventura, els meus 
amics i jo ens les haurem amb dracs 
gegantins i impostors d’upa. Però, i si 

et dic que això no és el més sorprenent? 
Passarà una cosa molt, molt impactant. 

I ja tinc ganes de compartir-la 
amb tu. Aquesta història és

 tan al.lucinant que et 
deixarà de pedra!  

SubmergeixSubmergeix--te en un mar te en un mar 
d’aventura i fantasia!d’aventura i fantasia!
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Estic tremolant! No notes com es mou el paper que 
tens entre les mans? De veritat que no? D’acord, ho 
reconec, no soc capaç de fer moure les pàgines del 
llibre, això seria un truc de màgia increïble i jo per ara 
no soc maga ni res que se li assembli, però no se sap 
mai. El cas és que aquesta història és... AL·LUCINANT, 
amb totes les lletres. Quan acabis de llegir-la, ja veuràs 
com no em falta raó i pot ser que t’emocionis tant 
que fins i tot siguis tu el qui provoqui que els fulls 
d’aquest llibre vibrin de veritat.
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El més graciós és que els meus amics i jo haurem 
descobert un munt de coses inimaginables i, tot i 
així, jo estaré més desconcertada i perduda que mai. 
Per això aquest tremolor que no se me’n va ni quan 
dormo, imagina’t que fins i tot provoco onades al meu 
voltant quan bussejo.
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No facis aquesta cara que ja ens anem coneixent, 
segur que penses que soc una exagerada i que no n’hi 
ha per tant. Molt bé, te n’avançaré alguna cosa. Per 
començar, desemmascararem un impostor (i no un 
de qualsevol). Saps el que significa? T’ho dic perquè 
no en tenia ni idea quan ho vaig sentir per primera 
vegada. Encara bo que la Blu, un autèntic diccionari 
pèl-roig i amb aletes, em va explicar que «impostor» 
es refereix a algú que es fa passar per un altre o pel 
que no és. I per Posidó que ens vam quedar de pedra 
quan el vam descobrir! Tan de pedra com les estàtues 
de... Ai, que ja estic parlant massa.

Vinga, t’explico una altra cosa. En aquesta histò-
ria coneixerem un DRAC! No sé si sabies que hi ha 
diferents menes de dracs. N’hi ha de terra, éssers 
gegantins que escupen flamarades de foc per la boca 
i t’organitzen una barbacoa en un tres i no res, solen 
tenir ales que agiten amb força mentre recorren el cel 
blau. I també hi ha dracs marins! Què et creies, que 
només en teníeu a la zona seca? Aquests darrers solen 
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tenir el cos més allargat per poder solcar els mars a 
gran velocitat, no escupen foc (obvi, dins de l’aigua 
s’apagaria abans que els pogués sortir de la boca), això 
sí, compte, perquè tenen una gola esfereïdora amb 
uns ullals esmolats com llances, que deixen com un 
drap brut els taurons més temibles.

En resum, que me les hauré de veure amb dracs 
gegantins i impostors d’upa. Però, i si et dic que això 
no té res a veure amb el fet que últimament tremoli 
con un flam o com si em banyés a l’oceà Àrtic? Doncs 
és que succeirà una cosa molt, molt impactant. Si més 
no per a mi. I ja tinc ganes de compartir-ho amb tu. 
Així que no se’n parli més. Prepara’t perquè aquesta 
història comença... JA!



OriOri

FinFin

BluBlu
És la meva millor amiga. Ha 
llegit desenes de llibres i sap 
moltíssimes coses. És una 
sirena responsable i prudent, 
la qual cosa em va genial 
perquè jo soc una mica tot el 
contrari.

És un tritó tímid i, de vegades, 
sobretot quan es posa nerviós, 
s’entrebanca en parlar. Però té 

una memòria fotogràfica i és 
capaç de comunicar-se amb els 

animals.

És un tritó àgil i fort, gasta aires 
d’invencible i és una mica 

fanfarró. Però jo he descobert 
el seu secret: la foscor l’aterreix. 

I, encara que no n’estic del tot 
segura, crec que la Valentina li 

fa peça.



ValentinaValentina

AquaAqua

MoodMood

És una nena de la zona 
seca, l’única humana 

que ens ha vist en carn, 
ossos i escates. Acostuma 

a navegar per alta mar 
amb L’Alegre, el vaixell del 

seu avi. És valenta i molt 
curiosa.

És un narval jove que vam 
conèixer quan més ens 
necessitava. És llest, àgil i un 
gran company de missions.

I aquesta soc jo. Diuen 
que soc tossuda i que 

tinc una gran imaginació. 
M’encanta l’aventura, 

per això el meu somni 
és convertir-me en una 

Sirena Exploradora.
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La visitaLa visita

ra aviat, molt aviat, quan la Gola va comen-
çar a vibrar. Imagina’t si era aviat que a fora 
encara era de nit i en Crusti (ja saps, el meu 
cranc despertador) encara dormia com un 

tronc arraulit a la tauleta. Jo estava ben a gust al llit 
abrigada amb la Manta, somiant amb peixos de co-
lors, coralls i bombolles; però aquella botzina insistent 
semblava entestada a fer-me llevar. Tot d’una, vaig ser 
conscient que, si la Valentina em trucava a aquelles 
hores, potser era que li havia passat alguna cosa greu. 
Per si no ho recordes, et diré que la Cara i la Gola eren 
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les botzines bessones amb què ens comunicàvem 
entre nosaltres. La Valentina des de la zona seca i jo 
des de Sirenòpolis. Em vaig incorporar d’un bot i em 
vaig acostar la Gola a l’orella. 

—Soc l’Aqua. Tot va bé? Canvi.
—Aquí la Valentina. Sí, és que no podia dormir. 

Canvi.
De debò? De veritat la Valentina m’havia desper-

tat de matinada sense cap bon motiu? Doncs quina 
germana!

—I què vols? Que et canti una cançó de bressol? 
Canvi.

—Vinga, Aqua. No siguis tan irònica. És que he 
tingut una idea brillant i volia compartir-la amb tu. 
Canvi.

—I no podies esperar a demà? Canvi.
—És que és genial. Veuràs, aviat tindré vacances i he 

pensat que m’agradaria... venir a Sirenòpolis! Canvi.
—Què? Passar les vacances aquí? I què els diem 

als grans? Canvi.
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—Segur que se t’acut un bon pla. Per alguna cosa 
ets la millor germana del món! Ui, ja m’entra la son... 
Canvi —es va sentir un ronc— i fora.

I em va deixar amb la paraula a la boca, amb un 
embolic gros com una balena i amb un insomni tan 
terrible que no vaig aclucar l’ull en dues nits seguides.

La Valentina estava molt decidida amb allò de venir 
a Sirenòpolis, però no era senzill. Com t’imaginaràs, 
aquí tots ens coneixem molt bé, em preocupaven 
especialment els professors de l’escola, que ens tenen 
fitxadíssims a tots els joves sirenes i tritons de la ciu-
tat, i al damunt jo en tinc un a casa: la tia Beta, que 
és professora de música aquàtica i llengua sirenal. 
Encara bo que en Fin va posar en marxa tot el seu 
enginy i se li va acudir una «bona» excusa: «Direm 
que és la meva cosina, que prové d’una altra ciutat 
submarina i que és una convidada especial de la 
Nuva. Com que la meva mare estarà uns quants dies 
d’expedició ningú no podrà preguntar-li res». Ja ho sé, 
d’enginyós no n’és gens, jo crec que aquell dia en Fin 
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tenia una part de les neurones d’excursió. Però com 
que a ningú se li va acudir res millor, doncs aquesta 
es va convertir en la versió oficial. He d’afegir que en 
Fin semblava encantat amb la idea que la Valentina 
vingués a passar uns dies amb nosaltres. Estava més 
content que de costum i, a dir veritat, també una 
mica estrany, no feia altra cosa que cantar i xiular i, 
a més, anava molt... repentinat! I t’asseguro que és 
complicadíssim mantenir els cabells al seu lloc a sota 
de l’aigua. Aquí, en comptes de gomina, fem servir 
bava de cargol de mar i creu-me que se’n necessiten 
tones perquè els corrents no ens despentinin, i feia 
uns dies que en Fin semblava un actor de cinema 
acabat de sortir d’una de les pel·lícules cursis que us 
mireu a la zona seca.

Una nit de divendres vam sortir a mar obert a bus-
car la Valentina, ens vam trobar al punt en què havíem 
quedat. Ella es va llançar al mar des de L’Alegre, li vaig 
donar la mà i es va fer la màgia, la meva germana 
es va convertir en sirena. Abans que apuntés el dia 
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ja tornàvem a ser a Sirenòpolis, i la vam portar a la 
cabana de l’esponja.

—Queda’t aquí. Quan es faci de dia tornarem a 
buscar-te —vaig dir.

—Per què no puc venir amb vosaltres? —va pre-
guntar la Valentina.

—Hem de començar el dia als nostres llits. Si no 
ens hi troben quan es despertin, les nostres famílies 
s’espantaran —va raonar la Blu.

La Valentina va fer cara de decepció.
—En Mood es quedarà amb tu —va dir aquesta ve-

gada l’Ori—. Quan menys t’ho esperis haurem tornat.
Ens vam acomiadar. I, encara que no li vaig donar 

importància en aquell moment, em va semblar que 
en Fin li feia l’ullet. 

Les meves sospites no van trigar a confirmar-se: 
abans que em pogués ficar al llit, vaig sentir aquella 
cridòria de joia. Em vaig acostar a la finestra tement 
el pitjor i els vaig veure. La Valentina i en Fin s’havi-
en agafat a l’aleta d’un peix vela, un dels peixos més 
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ràpids del món, i bussejaven a la velocitat de la llum 
entre les cases de Sirenòpolis mentre ella exclamava 
una vegada i una altra:

—Viscaaaaa! Viscaaaaa!
Si el que volíem era passar desapercebuts, anàvem 

malament. Encara bo que la tia Beta tenia un son molt 
profund i no es va adonar de res. A causa de la seva 
feina a l’escola, estava completament immunitzada 
als crits dels més joves.

Després d’esmorzar ens vam trobar tots al costat 
de l’escola, com que era dissabte teníem el dia lliure. 
La Valentina i en Fin van arribar junts, immersos 
en un gran banc de peixets de colors. Ella no podia 
parar de riure. La Blu i jo ens vam mirar amb cara 
d’incredulitat.

—Aquests peixets són genials! Quines pessigolles! 
Hi, hi! —va riure la Valentina.

—Ja t’ho he dit. Els peixos pessigollaires són la 
bomba —va dir en Fin, satisfet, amb un somriure 
d’orella a orella.
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—Això no era el que havíem acordat —els vaig 
renyar, aparentment molesta.

—No ho entenc —va contestar la Valentina.
—T’hem dit que t’esperessis a la cabana de l’esponja 

—vaig recordar.
—És veritat —va intervenir en Fin—. Però com 

sabeu, la meva mare està d’expedició amb les Si-
renes Exploradores i jo no tenia per què dissimular 
ficant-me al llit. Així que m’he quedat a fer companyia 
a la Valentina.

Doncs en això tenia raó.
—Ja, però heu armat molt xivarri de matinada —em 

vaig justificar—. Se suposa que hem de provar de no 
cridar l’atenció.

—Vinga, germana —va dir la Valentina, suplicant—. 
Ho tenim tot ben lligat, deixa’m gaudir de les meves 
vacances.

Com saps, jo dubtava molt que tinguéssim una 
excusa creïble que expliqués la seva presència a 
Sirenòpolis, però he de reconèixer que estava exces-



2121

sivament susceptible. Potser havia arribat el moment 
de relaxar-se una miqueta i d’alegrar-se de tenir tan 
a prop la Valentina.

Aquell matí el vam dedicar a ensenyar-li la ciutat. 
Vam visitar el temple de les Sirenes Exploradores 
amb aquells grans salons i dormitoris secrets, i els 
seus jardins de corall amb la increïble llacuna d’ai-
gua dolça. Després, a la biblioteca, vam recórrer les 
múltiples sales repletes de muntanyes de llibres i 
aranyes de mar que corrien per les habitacions menys 
concorregudes. 

Més tard vam passejar pels voltants de les Mun-
tanyes Adormides (sense acostar-nos a les grutes 
fosques i laberíntiques, això sí, ja havíem après la 
lliçó, si més no per una bona temporada). La Valentina 
estava fascinada, segons ella no havia vist mai una 
cosa tan increïble. I no m’estranya, perquè la nostra 
ciutat secreta és un lloc únic i irrepetible. Qui sap, 
potser algun dia tu també hi podràs venir de visita.

Al migdia estàvem esgotats i molt afamats.
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—No teniu costum de menjar per aquí? —va pre-
guntar la Valentina—. Em moro de gana!

—Per les barbes de Posidó! —vaig exclamar—. Acabo 
d’adonar-me que no t’hem donat esmorzar.

Vaig observar de reüll que en Fin es posava vermell. 
Amb tot el que estava fent per agradar a la Valentina 
i s’havia oblidat completament de donar-li alguna 
cosa per menjar.

—Què us sembla si anem a dinar al restaurant del 
xef Tritó Thon? —va proposar l’Ori.

I no és estrany perquè en Tritó Thon és, a banda 
del seu pare, un dels millors cuiners del món marí. 
Hi vam accedir entusiasmats, no tots els dies podí-
em menjar de restaurant i, encara menys, de tanta 
categoria.

El local, a la plaça de Posidó, era molt acollidor, hi 
havia meduses luminescents per tot arreu i tauletes 
rodones parades amb tovalles impermeables, copes 
de cristall oceànic i coberteria de corall. Sonava una 
música ambiental molt agradable i feia una olor per 
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morir-se (per si ho desconeixies, et diré que sota 
l’aigua també es pot olorar). 

L’Ori deia que el seu pare s’havia inspirat en els 
restaurants parisencs, que coneixia molt bé gràcies 
a una conversa que ell mateix va mantenir fa temps 
amb un salmó que havia passat molts anys al riu 
Sena; com saps l’Ori és poliglot, domina l’ostrallen-
gua, la popllengua, òbviament la salmollengua, i tot 
el que es proposi.

Només entrar ens va venir a rebre el mateix Tritó 
Thon. Era corpulent i molt alt, duia una gorra blanca 
amb doblecs al pur estil xef. Tenia un bigoti llarg amb 
unes puntes que s’enroscaven formant un cargolet.

—Benvinguts! Passeu, avui tinc un menú deliciós 
—va dir envoltant amb el braç les espatlles de l’Ori, 
que se sentia visiblement molt orgullós del seu pare.

—Fa una olor sensacional —vaig dir llepant-me 
els llavis.

—Qui és la vostra amiga? —va preguntar aturant-se 
especialment en la Valentina—. No l’havia vist mai.
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—És la meva cosina —es va afanyar a dir en Fin—. 
Ha vingut de visita.

—Si és amiga del meu fill, aleshores també és 
ben rebuda al restaurant —va somriure—. Acompa-
nyeu-me, tinc una taula perfecta per a vosaltres.

En Thon ens va portar fins a un salonet amb unes 
grans vidrieres que donaven a un jardí pel qual bus-
sejaven simpàtics peixos mandarins. Hi havia molt 
ambient, era dissabte i les famílies de Sirenòpolis 
havien sortit a gaudir del dia. No va ser fins que la 
Blu em va donar un cop de colze que em vaig adonar 
que els veïns de taula eren aquells éssers menys prea-
bles. Quina mala sort! I no eren altres que el profes-
sor Shark, el seu fill Zor i un dels seus detestables 
amiguets.
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