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L’ASSEMBLEA

DE LES LLETRES

A la biblioteca d’una escola de primà-
ria hi ha quietud, molta quietud, silenci,
molt silenci, ordre, molt ordre. Tots els
llibres estan arrenglerats com carrers de
cases adossades. Fa molts dies, massa
dies que no es mouen del seu lloc. Les
lletres estan inquietes, se senten preso-
neres.

—Uf, com m’oprimeixen aquestes
pàgines! Estic cansada de no veure ni un
petit raig de llum! —va dir la g d’una
novel·la per a nens i nenes grans amb la
veu enfosquida.

—Jo trobo a faltar el ventet que fan
les pàgines quan es passen —va comen-
tar amb veu apagada la lletra t d’un lli-
bre de fenòmens meteorològics.
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biblioteca i els agafen. Això passa des de
fa molt temps.

El calendari penjat a la paret mostra el
mes de juny de l’any 2011, i ja som a
l’octubre del 2015. Fa quatre anys que la
biblioteca sembla un forat negre dins l’u-
nivers de l’escola

Una nit, quan el silenci i la foscor om-
plien els espais de l’escola, les veus de les 13

Des del fons d’un llibre petitó ple de
poesies va exclamar la v amb veu dolça
i musical:

—La meva pell de tinta recorda i
enyora amb delit les carícies dels dits
menuts dels infants quan em passaven
per sobre per llegir els meus versets.

Les lletres oprimides per les tapes
ignoren per què els lectors no van a la12



lletres majúscules d’un llibre d’aventures
es van sentir per tota la biblioteca:

—ESTIMADES COMPANYES, LLE-
TRES MAJÚSCULES I LLETRES MI-
NÚSCULES DE TOTS ELS LLIBRES
DE LA BIBLIOTECA, SORTIU DEL
VOSTRE RECER. FA MASSA DIES
QUE ESTEM CAPTIVES DINS ELS LLI-
BRES I OPRIMIDES PER LES TAPES!

Les lletres dels llibres, en sentir la veu,
es van desensopir i, sense pensar-s’ho
gaire, seguiren el reclam d’aquelles ma-
júscules tan decidides. Dels prestatges
saltaven lletres i més lletres que es van
escampar per tot l’espai de la biblioteca.
Lletres petites de llibres per a persones
grans, lletres mitjanes de llibres per a
persones mitjanes i lletres molt grosses
de llibres per a persones petites. S’aju-
daven les unes a les altres a baixar, for-
maven castells, però començant pel cim,
per l’enxaneta.

En arribar a terra es posaren sobre l’es-
tora ben ordenades. A les lletres els agra-
da l’ordre; desordenades no diuen res.
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