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aig girar el cap per mirar enrere mentre galopava a tota velocitat.
Vaig veure la meva germana que començava a
guanyar-me terreny.
—Arri, Sucret! —vaig exclamar.
El Sucret és un dels nostres cavalls. Malgrat
el seu nom, un punt ridícul, és l’únic que és capaç
d’acostar-se al ritme del Llampec, que, com el seu
mateix nom indica, és el més ràpid de tots.
L’Arabella sempre s’ho manega per muntar el
Llampec. Amb els seus tripijocs de nena mimada, sempre aconsegueix que el pare li deixi fer el
que li doni la gana. D’ençà que va morir la mare,
el meu pare és incapaç de negar-li res, a la meva
germana gran.
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—Per aquí! Més de pressa! —vaig continuar
esperonant el meu cavall.
Aquella cursa només tenia dues regles: no es
podia escurçar camí pel bosc ni per la propietat
del veí. L’Arabella, no cal dir-ho, havia fet drecera
per la finca de Mr. Sourspoon, de manera que no
vaig tenir més remei que entrar amb el Sucret al
petit bosc que envoltava les nostres terres.
El terreny era una mica més incòmode per al
Sucret per l’espessa capa de fulles humides que el
recobrien, però era un cavall jove i tenia bons reflexos per esquivar els arbres. Amb tot, aquella vegada no anava tan ràpid com calia i jo estava entossudit a guanyar la cursa, de manera que vaig
haver de fer servir els esperons.
El meu pare, esclar, no me’ls deixava utilitzar,
perquè deia que era cruel per als animals, i de fet
no me n’havia comprat mai cap parell. Però jo mateix me’ls havia fabricat, amb dues forquilles de
plata robades de les cuines, per les quals la cuinera havia passat setmanes lamentant-se, i un enginyós sistema de cintes retràctils que em permetia
guardar-les dins de les soles de les botes. Aquell
petit invent feia que, fins i tot portant el Sucret,
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tingués possibilitats de guanyar l’Arabella i el seu
Llampec.
Vaig sentir que el cos del meu cavall s’estremia
de dolor quan li vaig clavar les forquilles punxegudes de les botes als flancs, però l’efecte va ser
immediat: va sortir disparat. Una branca humida
em va esgarrapar la cara, i una altra em va estripar
una mica la camisa, però tant era. L’únic que tenia
al cap era guanyar aquella cursa.
A l’arribada ens esperava el John, el fill del jardiner. Potser no l’hauria d’anomenar així, suposo
que podria dir que és el meu amic. Però això de
tenir amics no encaixa gaire amb el meu caràcter.
Suposo que les persones estan bé, però m’interessen més altres coses. Com ara guanyar.
—Vinga, Sucret! Si arribes primer et donaré...
un sucret!
La veritat és que no podia pensar gaire, anant
tan de pressa. Podria haver dit «una pastanaga» o
qualsevol altra cosa. Potser donar-li un terròs de
sucre a un ésser anomenat Sucret podria ser considerat canibalisme. El tiet Theodosius de vegades
ens explicava històries de caníbals. Eren molt entretingudes.
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Estava a punt de sortir del bosc pel camp de
criquet, i després arribaria a l’esplanada del darrere dels estables, on hi havia la meta. I fins que
no sortís del bosc no podria tornar a veure per on
anava la meva germana... M’havia d’afanyar.
Vaig tornar a esperonar el Sucret, que va fer un
altre bot. Aquesta vegada el sobresalt va ser més
fort que l’anterior, i es va desviar lleugerament de
la direcció que jo li marcava.
—No, per aquí no! Compte!
Anàvem de cap a un vesper. Bé, jo hi anava de
cap, perquè era el meu cap el que quedava a la seva
altura. Vaig intentar ajupir-me, però no vaig ser
prou ràpid i vaig encertar de ple el niu de vespes.
No em vaig fer tant mal com m’imaginava, o
sigui que deu ser veritat el que diu frau Weiss que
tinc la closca molt dura. Però els que sí que es van
mosquejar força, o potser hauria de dir «vespejar
força», van ser aquells dimoniets grocs, que van
començar a empaitar-nos com si haguéssim insultat la seva mare.
—Corre, Sucret!
En realitat, no feia falta que l’hi digués, perquè ell mateix ja s’havia adonat que calia córrer
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si no volíem acabar convertits en un mostrari de
picades. Vaig sentir que el fibló d’una d’aquelles
bestioles m’encertava el coll, i el cavall també devia rebre més d’una picada, perquè va accelerar el
ritme com si li hagués clavat els esperons fins al
fetge.
En sortir del bosc, vaig veure que duia un lleuger avantatge sobre l’Arabella. Vaig respirar fondo, eufòric, i vaig posar tota l’atenció a conservar
la distància. Ens havíem jugat que el guanyador
tindria dret a menjar-se els pastissos de formatge
que li corresponien a l’altre durant dues setmanes.
Algú que no hagi estat convidat a casa nostra
i no els hagi tastat mai es podria preguntar què
tenen d’especial aquests pastissos perquè valgui la
pena tant d’esforç a aconseguir-los... Són petites
delícies de pasta de full, cruixents per fora però
farcides per dintre d’una crema de formatge fos
que t’omple la boca amb un gust deliciós. Són l’orgull de la cuinera, i els fa tan sols alguns dimarts,
perquè el seu dia lliure és el dimecres i està de bon
humor, i quan hi ha alguna celebració, a petició
expressa del meu pare.
Només de pensar-hi se’m feia la boca aigua.
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Però l’important no era aconseguir aquell premi:
era la competició en si mateixa.
L’Arabella i jo galopàvem furiosament fins a
la meta, i allà hi havia el John, esperant-nos per
saber qui guanyava. Vaig girar el cap per mirar la
meva germana... i aleshores vaig veure com es treia alguna cosa dels cabells i després posava la mà
al coll del Llampec.
El cavall de l’Arabella va començar a córrer
molt més de pressa, i de sobte vaig comprendre
per què. Aquella tramposa havia fet servir l’agulla
dels cabells per clavar-l’hi al pobre animal!
Vaig tornar a esperonar el Sucret, ja molt a
prop de la línia d’arribada. Com que notava que
estava cansat, li vaig donar dos tocs en comptes
d’un.
Per avançar més ràpid i no oposar resistència a
l’aire, anava tan inclinat sobre la gropa que gairebé
no hi veia...
I a la fi vaig arribar a la meta.
Al mateix temps que l’Arabella.
—John, ho has vist? Qui ha arribat abans?
Aquella pèrfida de la meva germana només
anomena el John pel seu nom quan vol aconse-
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guir-ne alguna cosa. Si no, s’hi refereix com «el fill
del jardiner», «aquell» o «el teu estimat Watson»,
cosa que, tot i saber que només ho diu per molestar-me, em fa posar extremament nerviós.
El John Watson es va quedar embadalit mirant la meva germana, com li passa a tots els nens,
nois i homes que conec. Deu ser força guapa, encara que a mi em sembla un manat cursi de rínxols
rossos. L’únic bo de ser el seu germà és que amb
mi no li funcionen els seus truquets de seducció,
com ara moure les pestanyes com si aletegés o fer
el ploricó amb els llavis. On d’altres veuen un innocent encant femení, jo hi veig maniobres d’astuta harpia.
—La veritat... —va dir el John— ...és que heu
arribat exactament alhora.
Vaig mirar cap al cel, desesperat.
—Sí, home! N’hi ha d’haver un que hagi arribat un segon abans que l’altre! —vaig protestar.
—Té raó, John —va dir ma germana, pronunciant lentament el nom de Watson i obrint molt
els ulls, com per hipnotitzar-lo.
Però el John va remenar el cap a banda i banda.
—De debò que no... Ha sigut increïble, els
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caps dels dos cavalls han passat sobre la línia just
al mateix instant.
Encara que estava temptat d’enfadar-me amb
el John per la seva manca de rigor científic, almenys em vaig alegrar que no l’hagués donat la
victòria a l’Arabella. Ella, que no suporta perdre, i
ni tan sols suporta no guanyar, va remugar i va donar un copet de peu a terra, tacant-se encara més
la vora de la faldilla.
—Ho sento —va dir el John, que semblava
sentir-se culpable—, però no puc dir que cap dels
dos hagi guanyat.
Em vaig posar la mà al cap, on m’estava sortint
un nyanyo. Adeu, pastissos de formatge extra durant quinze dies..., però el cert era que saber que
l’Arabella tampoc en gaudiria no deixava de ser
un petit consol.
Just aleshores, de l’edifici va sortir una frau
Weiss molt empipada. És la nostra institutriu i ve
d’Alemanya, que és un país on els seus habitants
no són precisament famosos per prendre’s les coses a la lleugera.
—Ah, sou aquí! Fa una horra que us busco perr
tota la casa!
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Si les empipades fossin de l’u al cinc, ella va
sortir de la casa si fa no fa amb un quatre, però
quan ens va veure de més a prop, es va anar inflamant com un termòmetre de mercuri posat al foc
i va superar el cinc per esclatar amb un sis. Odia
les taques en general. Potser per això sempre va
vestida de blanc.
—L’únic que us havia demanat erra puntualitat i que no us taquéssiu! I us trrobo una horra més
tard, i mirra com porteu la roba!
Jo recordava vagament les advertències de frau
Weiss sobre això de les taques, però la veritat és
que la majoria de vegades que parla no li paro gaire atenció.
Després va dir algunes paraules en alemany
que no vaig entendre, perquè les classes d’aquest
idioma no les començaré fins l’any que ve, però
l’Arabella, que és tres anys més gran que jo i el
parla força bé, va fer cara de passar-s’ho bomba.
—Frau Weiss! —la va renyar la meva germana—. No li fa vergonya utilitzar aquest llenguatge
davant dels nens?
La institutriu va respirar fondo i va dir:
—Els convidats arribarran d’aquí mitja horra.
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L’Arabella i jo ens vam mirar, estranyats.
—Quins convidats?
—El vostre tiet Theodosius —ens va recordar
el John.
—És veritat! —va dir l’Arabella, encantada,
picant de mans.
—Me n’havia oblidat completament —vaig dir
per a mi, amb una mà al nyanyo i l’altra palpant
una picada que se m’estava inflant per moments.
Aleshores em vaig fixar que el John anava vestit força elegant. No acostumo a preocupar-me
per la roba, havent-hi tantes coses interessants al
món, i a més la roba sol anar posada al damunt de
la gent, que és una altra de les coses a què no paro
gaire atenció si no és que pugui tenir un interès
científic. Però el Watson anava fet un figurí.
—Tu sabies que aquesta tarda s’havia d’anar
arreglat? —li vaig preguntar.
—Esclar! Ahir mateix en vam parlar!
Em vaig posar a pensar en el dia abans. Era
cert que recordava haver sentit de fons la veu del
John mentre explorava una curiosa teranyina que
s’havia format entre dos arbustos. Però la teranyina era molt més interessant.
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—Amunt tots dos, arra mateix! Us heu de rentar i vestir en temps rècorrd! John, torna els cavalls
a la quadrra!
De vegades, frau Weiss sona com un batalló de
l’exèrcit ella sola. Crec que el seu pare és coronel o
general o una cosa per l’estil. Fa por quan es posa
així.
Ens va arrossegar fins al pis principal per l’escala de servei, per no córrer el risc que el meu pare
ens veiés en aquell estat, i em va deixar a la meva
habitació.
—Un moment, qui m’ajudarà amb la roba?
—vaig preguntar.
—Totes les crriades estan ocupades en aquest
moment, senyorret James. Li he deixat la roba preparrada damunt del llit.
He comentat alguna cosa, abans, sobre el fet
que no sé res de la roba de festa? Una cosa són
les peces del dia a dia, més o menys m’hi entenc,
però el vestit d’etiqueta és tota una altra història
i sempre fan falta almenys dues persones per posar-m’ho tot.
—I per què no m’ajuda vostè mateixa?
—M’he d’ocupar de la senyorreta Arrrabella.
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Una de les moltes injustícies de la vida: segur
que l’Arabella, que està obsessionada amb la roba,
deu saber vestir-se tota sola sense cap problema.
Però com de costum, sempre que s’ha de deixar
algú de banda, a qui es deixa? Doncs a mi. Al James Moriarty. I ja començo a estar-ne tip, que
ningú em presti atenció.
Vaig entrar a l’habitació i vaig veure que damunt del llit tenia ben bé unes vint-i-cinc peces
de roba, i si l’una era enigmàtica, l’altra encara
més.
—Au, va! —vaig protestar per a mi mateix.
Aquella situació era desesperant.
Em vaig treure la roba d’equitació descordant-me els botons tan de pressa que alguns van
quedar escampats per terra, i me’n vaig anar al
lavabo a rentar-me la cara. M’havien deixat preparada la tina d’aigua calenta, però ja feia tanta
estona d’allò que estava gelada. Segur que la de
l’Arabella almenys estava tèbia.
Em vaig fregar sense gaire entusiasme amb
l’aigua freda i una mica de sabó. Quan em vaig
mirar al mirall, una de les coses que no acostumava a fer gaire sovint, vaig veure que tenia una bona
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encetada allà on m’havia picat la branca, i un parell de blaus al coll. Els cabells els tenia esvalotats
i plens de miques de fang i resina. Era veritat que
anava fet un quadre.
Vaig fer el que vaig poder per rentar-me sense morir congelat i vaig tornar a l’habitació. Molt
desanimat, vaig mirar la gran quantitat de roba
que hi havia sobre el llit, totes aquelles peces de
formes diferents, i vaig pensar que estava perdut.
No me’n sortiria mai, amb tot allò. Era com un
trencaclosques terrible...
Aleshores em vaig animar. I tant! Havia de deixar de pensar que era roba, i començar a pensar en
allò com si es tractés d’un problema interessant,
alguna cosa relacionada amb la geometria. Segur
que la meva ment privilegiada podria trobar sentit
a aquelles peces de roba aparentment caòtiques.
Les coses que anaven de dos en dos havien d’anar
als braços o a les cames, oi? I les cintes... bé, si no
em posava totes aquelles cintes tampoc passaria
res, i per això les vaig tirar a terra i les vaig enviar
a sota del llit d’un cop de peu.
Un quart d’hora després vaig sortir al passadís
completament vestit. Salvant el petit detall que
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em molestaven força el coll, els punys, el pit, els
turmells, i que alguna cosa m’estirava la cama dreta i em feia anar coix, tot anava prou bé.
Aleshores em va caure una peça pel camal, i
de cop vaig deixar d’anar coix. Potser totes aquelles cintes que no havia utilitzat en realitat servien
per a alguna cosa, com ara subjectar. Vaig agafar la
peça que s’havia desprès i la vaig ficar en un gerro
xinès. La casa n’era plena, i resultaven ben pràctics.
Frau Weiss va sortir de l’habitació de l’Arabella i va sostenir la porta perquè ella sortís. La
meva germana anava molt ben arreglada i pentinada amb uns rínxols perfectes, impecables, com
si portés tres hores preparant-se. Allò no tenia
sentit.
Aleshores vaig veure que darrere d’ella sortien
dues criades més.
—Com és que ningú em podia ajudar a mi,
i ara resulta que hi havia tres persones allà dintre amb la meva germana? —vaig protestar a frau
Weiss.
—Les noies semprre són més imporrtants que
els nens —va contestar ella, i es va quedar tan ampla amb aquella frase sense sentit—. I arra anir-
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rem a baix, que el vostrre tiet ja deu estar a punt
d’arribar.
L’Arabella em va somriure.
—Portes la corbata torta i els cabells aixafats
—va dir.
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