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Eh, tu! Sí, tu. Vine aquí un moment. 

Acosta't més. 

Acosta't MÉS. 

Acosta't MÉS. 
Però no TANT! 

CAPÍTOL 1
EL  

COMENÇAMENT
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D’acord. Ara escolta. T’he d’explicar una 

cosa. És molt important. 

I és un secret. 

Només entre tu i jo i ningú més. Em pro-

mets que no l’explicaràs a ningú? Perfecte.

Bé, llavors, tu coneixes el món? El món, 

sí. Aquesta cosa grossa i rodona on vius. Bé, 

doncs va estar a punt d’acabar-se. Va faltar molt 

poc. La setmana passada. I hauria estat hor-

rible.

Ah, hi va haver un 

GRAN
REBOMBORI.

Jo sé què va passar exactament… I no 

em fa res explicar-t’ho, però no vull que ho 

sàpiga ningú més, d’acord? Bé, coneixes 

aquell noi que es diu WILF? Sí, sí que el  
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coneixes. I taaaaaaaaaaant que el coneixes! 

Aquell tap de bassa de l’escola. Un que 

sempre va despentinat. I que té les orelles 

desenganxades. I el cap tan ple d’idees que 

és com si hi tingués un munt d’abelles pre-

parant l’equipatge per a les vacances. Ja  

saps qui vull dir?  

Sí, aquest mateix! 

Bé, doncs ell 

va salvar 

el món. 

Que sí, que t’ho dic 

de debò. 
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És clar que en WILF no és el típic superhe-

roi. Per començar, no porta capa. I tampoc 

no vola. Ni s’enfila per edificis alts. Sort, per-

què té por a les altures. La veritat és que li 

fan por moltes coses. Tantes, que s’ha fet 

una llista per no oblidar-ne cap. Aquesta és 

la llista: 

LLISTA OFICIAL DE COSES
QUE EM FAN POR

Els animals dissecats

Els animalons fastigosos amb moltíssimes potes

Els animalons fastigosos que tenen antenes mòbils en 

lloc d’ulls

Els monstres marins 

La mantega de cacauet que se m’enganxa al vel del 

paladar
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Els gossos que em poden empènyer i llançar per la 

finestra mentre dormo

Les perruques

Els patins  

de rodes

Les arnes

Els ascensors

Els bigotis recargolats

Els jerseis  

de coll alt

Els sorolls for ts

Els vikings

No és que es vegin gaires vikings avui dia, 

però això no fa que en Wilf perdi la por de tro-

bar-se’n un. Ja et vas adonant que en Wilf és 

dels porucs. Sempre està atemorit i preocu-

pat. Si la preocupació fos un esport olímpic, 
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el preocuparia molt que el triessin per formar 

part de l’equip. I segurament valdria més que 

no el triessin, perquè és al·lèrgic a la licra. 

Ara que hi caic, en Wilf és al·lèrgic a moltes 

coses:

Al blat

Als lactis

A la seva pròpia caspa

A les flors (no em deixen respirar bé)

A les vaques (em fan esternudar)

Als cavalls (em fan enrogir els ulls)

A la humitat (em fa tossir)

Al menjar picant (em provoca singlot)

No resulta fàcil ser en Wilf. D’altra banda, 

però, també té facilitat per a moltes coses, 

com aquestes: 
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Xiular

Fer saltirons

Fer mitja

D’acord, només té la mà trencada en aques-

tes tres coses, però en aquestes tres coses és 

realment molt bo.

Sap xiular cap enfora inflant les galtes, 

sap xiular cap endins xuclant les galtes i tam-

bé sap emetre un xiu-

let que sona com si un 

saltamartí toqués la 

flauta.

També sap saltar. Sal-

ta quan li surten bé les 

coses. Fa salts llargs, 

salts alts i salts alternant 

els peus.
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I és molt bo fent mitja, cosa que li resulta 

útil per desconnectar de totes les coses que el 

preocupen. 

En Wilf viu amb la seva germaneta peti-

ta, que es diu Dot. O, per abreujar, Pudent  

McGinty. Bé, teniu raó: per abreujar, no, sinó 

per allargar.

La Dot té la cara plena de mocs ressecs i de 

mocs enganxosos. Les seves aficions princi-
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pals són menjar i donar cops. En el seu temps 

lliure, produeix olors, perquè és un bebè, i això 

és el que fan els bebès.

La Dot té un peluix favorit: un porquet que 

es diu Porc. En Porc era suau i esponjós i de co-

lor rosa, però ara és gris, brilla de tan brut com 

està i fa la mateixa olor que una baieta de pal 

vella. Això és el que passa quan t’agrada molt 

alguna cosa i no la rentes sovint.

El millor amic d’en Wilf és la seva 

mascota, un escarabat 

que es diu Stuart. Fa molt 

de temps que estan junts, 

quan en Wilf només tenia cinc 

anys. En Wilf i l’Stuart són grans amics. A tots 

dos els agraden les mateixes coses. Cada un 

comprèn les manies de l’altre. Cada un acaba 

les frases de l’altre. Bé, això no és del tot cert, 

perquè l’Stuart no parla, però en Wilf tampoc 
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no és que digui gran cosa, així que cada un aca-

ba els silencis de l’altre.

L’Stuart admira en Wilf. Li agradaria tenir ide-

es com en Wilf. Li agradaria saber xiular com en 

Wilf. Fins i tot li agradaria saber fer mitja com 

en Wilf, però no pot fer cap d’aquestes coses 

perquè és diminut, i té un cervell diminut, i no 

té ni llavis ni polzes.

En Wilf adora l’Stuart.

De vegades li agradaria ser l’Stuart, perquè 

així, quan les coses es compliquessin, es po-

dria convertir en una bola i anar-se’n rodant. Un 

humà, però, no ho pot fer. Una vegada ho va 

intentar, en una festa d’aniversari, i tothom el 

va mirar estranyat.
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En Wilf també viu amb la seva mare, que 

és una adulta, però no pot fer res per posar-hi 

remei, i en Wilf li ho perdona. La seva mare té 

una feina molt complicada que l’obliga a trucar 

molt per telèfon i a ser amable amb la gent. 

I a dir un reguitzell de paraulotes després de 

penjar.

En fi… Què estava explicant…? Ah, sí, això 

de la fi del món. Doncs gairebé ho aconsegueix, 

i va fer força por, us ho asseguro. Si jo dic que 

en va fer, em podeu creure.

Què…?

Que no us creieu, això de la fi del món, en-

cara que ho digui jo? Que us he d’explicar com 

va anar? Però… estic molt ocupada!

D’acord! Deixeu de fer la murga i escolteu 

atentament. Començaré pel principi…


