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Ei!
Però es pot saber què fas? Tanca aquest lli-

bre i torna a deixar-lo on era immediatament. 

He dit que el tanquis. Mira, comptaré fins a 

deu.

Un, dos, tres,
quatre, cinc, sis…
T’ho dic seriosament…

CAPÍTOL 1
El començament
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Set, vuit…
No ho penso repetir…

Nou...
D’acord, ho repetiré un cop més, però no-

més un. Tanca el llibre…!

Deu.
Bé, és evident que ets un nen molt des obe-

dient. Es pot saber per què continues aquí? 

Mira que t’ho dic pel teu propi bé…, perquè val 

més que no sàpigues què va passar la setmana 

passada. Creu-me. Hi va haver un rebombori 

de mil dimonis, i… saps aquella cosa grossa, 

verda i blava? Sí, el món, aquest món rodó de 

tota la vida… Doncs gairebé s’acaba. Així que 



fes el que et diuen i deixa de llegir. Ho dic se-

riosament.  

Deixa de llegir.
Deixa… de… llegir!
D’acord, però després no diguis que no t’ho 

vaig advertir. Si t’entossudeixes a llegir el que va 

passar, no vinguis després plorant, quan t’assa-

bentis que és un llibre ple de monstres marins 

i de pirates, i de gent amb coses que pun-

xen, i del superdolentíssim més dolent 

de tot l’ample món: l’Alan. I la seva 

mà dreta: en Kevin Phi-

llips.

Bé, doncs, conei-

xes aquell nen de 

l’escola? En Wilf. 

Sí, és claaaaar que 



el coneixes! I tant que sí! Aquell que sempre va 

despentinat i que té les orelles desenganxades 

i el cervell tan ple d’idees com un bol de crispe-

tes que exploten l’una darrere de l’altra. Doncs 

ell, senzillament, va salvar el món. Un altre cop.

Cal reconèixer que en Wilf no és el 

típic superheroi. No es diu Sú-

per-Wilf. No s’enfila per 

les façanes dels edi-

ficis. I mai no l’ha 

picat una ara-

nya, ENCARA 

SORT, perquè 

li fan pànic 

les aranyes, 

així que, 

si una el pi-

qués, no 

t i nd r i a 
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temps de convertir-se en Spiderman perquè 

primer hauria de desmaiar-se.

De fet, en Wilf té por de moltes coses:

✔ Dels nans de jardí

✔ Dels trencanous

✔ Dels ossos

✔ De les rates

✔ Dels escorpins

✔ De les colobres

✔ Dels crancs

✔ Dels ratpenats

✔ Dels calamars

✔ De les altures

✔  Que un peix li  

llepi els dits dels peus

✔  Que se'l mengi l'abominable home  

de les neus



En Wilf té una germaneta que es diu Dot. El 

que li falta de mida, la Dot ho compensa amb 

olors. La Dot té un porc d’orelles diferents. 

Quan dic diferents, em refereixo que una és di-

ferent de l’altra, encara que, pensant-ho bé, 

també són diferents en el sentit que no són 

com les dels altres porcs. Així que el porc té 

unes orelles diferents, però diferents. Alguns 

de vosaltres ja sabeu per què les orelles d’en 

Porc són diferents (si ets d’aquests, l’enho-

rabona) i uns altres no ho 

sabeu, però la cul-

pa només és 

vostra.

El cas és que 

una de les orelles 

està bruta, men-

tre que l’altra orella 

(com la resta d’en 
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Porc) està absolutament marranota. Així és 

com es distingeix quina és l’orella nova.

La setmana anterior, en Wilf havia rebut una 

carta que contenia una nova edició del fullet  

«Com pots deixar de preocupar-te». En Wilf es 

va emocionar en veure que havia arribat, per-

què el preocupava que el fullet s’hagués perdut 

pel camí, ja que, si passés això, mai no podria 

deixar de preocupar-se per com pot deixar de 

preocupar-se. El nou fullet era allà, però, lluent 

i nou, i amb olor de lluent novetat.

Va obrir el sobre amb molta cura, perquè el 

preocupava que pogués estripar el fullet  «Com 
pots deixar de preocupar-te» si ho feia massa 

ràpid.

La seva mare va passar pel seu costat, el va 

veure olorant el seu nou fullet i li va dir:

—Fill, tu mai no deixaràs de preocupar-te. 

Provens d’una llarga nissaga de preocupats.  
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El meu pare era un preocupat, el seu pare era 

un altre preocupat i el pare del seu pare, tam-

bé. Fa generacions que ens preocupem.

Això va donar una idea a en Wilf. Podia bus-

car el seu arbre genealògic i comprovar tots 

els preocupats de la història amb els quals 

estava emparentat. Tan bon punt va tenir la 

idea, se’n va anar de dret cap a l’ordinador 

(només es va entretenir l’estona imprescindi-

ble per netejar bé la pantalla amb una tovallo-

leta, aspirar les molles del teclat i desinfectar 

el ratolí).

Després d’imprimir tot el que havia trobat, 

va sortir al jardí amb el seu arbre genealògic per 

ensenyar-lo a la Dot.  

—Mira, Dot —va dir, i va col·locar el paper 

a terra amb molta cura subjectant-lo amb unes 

pedres—: Tu i jo estem emparentats amb en  

Freddie el Temorós, que va ser el que va  
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inventar la samarreta perquè tenia por que la 

gent es refredés.

La Dot va agafar una de les pedres i va in-

tentar ficar-se-la al nas.

—I també estem emparentats amb l’Annie 
l'Ansiosa —va continuar en Wilf—, que va ser 

qui va inventar el sabó de mans antisèptic, per-

què la preocupaven els gèrmens.

La Dot es va ficar una altra de les pedres als 

bolquers.

—El nostre rererebesavi, en Norman el 
Neuròtic, va escriure el primer cartellet que 

deia «Alerta amb l’esglaó» perquè li feia por 

que la gent es pogués entrebancar quan anés 

a casa seva —va dir en Wilf.

La Dot es va treure un mitjó i el va olorar.  

—I si ens remuntem encara més enrere  

—va continuar en Wilf—, hi ha indicis que apun-

ten que estem emparentats amb el cavernícola 
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que vivia a la cova del costat del cavernícola que 

va inventar la roda. I que el nostre ancestre va 

inventar els frens —va explicar en Wilf amb or-

gull—. Què me’n dius, de tot això?

Pensativa, la Dot va mossegar una punteta 

del paper. Després va rebregar tot el full fins a 

convertir-lo en una bola i el va llançar cap enrere 

per damunt de l’espatlla.

La bola de paper rebregat va aterrar al jardí 

de l’Alan. I allà va començar tot el  

 rebombori.


