
7

Coneguem Tom

—Tom! –va cridar la tia Polly–.
Tom! Que no em sents?

No va contestar ningú.

—On deu ser aquest noi?

La vella senyora es va abaixar les ulleres  
i va fer una ullada a l’habitació.  
Portava ulleres, però li servien més per presumir 
que no pas per ajudar-la a veure-hi millor.
Va esperar un moment  
i després va amenaçar-lo en veu alta:
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—Tom, si t’enxampo et donaré una…

No va acabar la frase.
Pressentia que Tom era a prop, però no li contestava.
Es va ajupir, i amb l’escombra va buscar per sota el llit,
però només va aconseguir fer sortir el gat.

—No hi ha manera d’agafar aquest noi…

Va sortir al jardí i va buscar entre les plantes  
i les males herbes.
Va alçar més la veu perquè Tom la sentís:

—Tom! Tom!

Llavors va sentir un soroll darrere seu.
Es va girar a temps per agafar el noi per la jaqueta.

—Ja et tinc! Què hi feies, al rebost?
—Res.
—Segur? Mira’t les mans i la boca.  
Què són aquestes taques?
—No ho sé, tia.
—Doncs, és melmelada! 
T’he dit moltes vegades que si agafaves melmelada  
et castigaria. Dóna’m aquest pal!

I es va posar a moure el pal en l’aire com si li anés a pegar.
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El rebost  
és el lloc  
de la casa  
on es guarden  
els aliments.

Pressentir  
és tenir la 
impressió que 
una cosa és certa 
o que passarà  
en el futur.
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—Tia! Miri darrere seu! –va dir Tom de sobte.

La vella es va girar. Llavors Tom es va escapar.
Va saltar la tanca i va desaparèixer.

La tia Polly, un altre cop enganyada per Tom, murmurava: 

—Dimoni de noi! No n’aprendré mai? 
No m’ha fet ja prou malifetes? Jo ja sóc vella. 
No sé què fer. És el fill de la meva difunta germana 
i em fa pena pegar-li. Si el perdono, penso que no faig bé.
Però si aquesta tarda no va a l’escola,  
el faré treballar dissabte,  
encara que els altres nens tinguin festa.

Tal com sospitava la tia Polly, 
aquella tarda Tom no va anar a l’escola. 
Va tornar a casa amb el temps just  
per ajudar Jim a tallar llenya per fer el sopar.
També els ajudava Sid, un noi tranquil,
que era germanastre de Tom.
Mentre sopaven,  
la tia Polly feia preguntes a Tom 
per enxampar-lo en alguna mentida: 

—Feia molta calor a l’escola, oi?
—Sí, tia. 
—Has tingut ganes de banyar-te? 

~ Les aventures de Tom Sawyer ~
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Tom va tenir por en sentir la pregunta. 

—No, tia; potser una miqueta –va dir.

Llavors, la vella li va tocar la camisa
per comprovar si estava humida: 
seria la prova que Tom s’havia banyat. 
Però la camisa estava eixuta. 
La tia Polly es va sentir satisfeta 
per haver actuat amb tanta dissimulació.
Tom s’havia adonat de la intenció de la seva tia i va dir:

—Alguns companys ens llancem aigua al cap.
Jo encara el tinc moll.

A la tia Polly se li havia escapat aquest detall.
Hi va tornar a insistir: 

—Si només t’has mullat el cap, 
no t’has hagut de treure la camisa 
i arrencar-li el coll que et vaig cosir, oi? 
A veure, descorda’t la jaqueta.

Tom se la va descordar;
el coll de la camisa estava cosit.

—Caram! Pensava que no havies anat a l’escola 
i te n’havies anat a nedar –va dir la tia Polly.

La camisa 
d’aquella època 
era una peça de 
roba sense botons  
que es treia  
pel cap.
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I va afegir:

—Crec que has escarmentat 
i ets millor del que sembles.

La tia Polly estava contenta perquè Tom havia obeït.
Però, llavors, Sid va dir: 

—Jo diria que vostè li va cosir el coll de la camisa 
amb fil blanc i ara és negre. 
—És veritat. El vaig cosir amb fil blanc. Tom!

Però Tom va arrencar a córrer cap a la porta,  
mentre deia:

—Me les pagaràs, Sid!

Quan va estar fora de perill,  
va revisar les dues agulles que portava sota les solapes, 
una amb fil negre i l’altra amb fil blanc. 
S’havia equivocat de color en cosir un altre cop el coll 
després de banyar-se al riu.

—Si no fos per Sid, la tia Polly no m’hauria descobert 
–va murmurar Tom–.  
Ella no cus sempre amb el mateix fil 
i no se n’hauria adonat.  
Quan atrapi Sid, sabrà qui sóc jo! 

~ Les aventures de Tom Sawyer ~

Escarmentar 
vol dir aprendre 
dels errors 
comesos per no 
tornar a caure-hi.
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Dos minuts després, ja s’havia oblidat de tot.
Tenia una nova preocupació:
havia après a xiular i volia practicar tot sol. 
Era un xiulet especial, com el refilet d’un ocell.
Ho aconseguia fent vibrar la llengua amb el paladar.
Estava molt content amb aquests nous sons,
i se sentia com un astrònom 
que hagués descobert un nou planeta.

Era gairebé de nit. Tom caminava pel carrer 
quan es va trobar amb algú davant seu. 
De sobte, va deixar de xiular. 
Era un noi més alt que ell 
i anava massa ben vestit per ser un dia feiner. 
Portava una elegant jaqueta blava, 
tan ben feta com els pantalons,
unes bones sabates, un magnífic barret 
i, com a corbata, una cinta brillant.

Semblava un noi de ciutat 
i a Tom no li va agradar gens.
Es va sentir vulgar i ordinari 
en comparar la seva roba amb la d’aquell noi.

Tots dos es van mirar una estona, en silenci.
A la fi, Tom va dir:

—Podria pegar-te.

Un refilet 
és el cant 
d’alguns ocells, 
com el rossinyol 
o el canari, que 
emeten sons 
ràpids i repetits.
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—T’ho creus tu, això.
—Puc fer-ho, no en dubtis –li va advertir Tom.
—No és veritat –va contestar el noi.
—Sí que puc.
—No!
—Que sí!
—Et dic que no! 

Va haver-hi una pausa i, al cap d’una estona,  
Tom va preguntar:

—Com et dius? Contesta!
—No vull. A tu no t’importa –va fer el noi.
—Ja ho crec, que m’importa.
—I què faràs si no t’ho dic?
—Ho vols veure?
—I tant! Què faràs?

Llavors, Tom, fent el valent, li va dir:

—Et penses que ets molt graciós.  
Si vull, et puc llançar a terra amb una sola mà,  
i amb l’altra lligada a l’esquena.
—Jo sí que ho faré si continues dient bestieses!
—Et penses que ets molt important, oi?  
Quin barret que portes!
—Atreveix-te a tocar-lo i ja veuràs què et passarà. 
—No fas més que dir mentides –va afegir-hi Tom.

~ Les aventures de Tom Sawyer ~
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—Igual que tu.
—Si em fas la guitza, agafo una pedra i te la tiro al cap.
—No seràs capaç! No ho faràs!
—No en dubtis. Ho faré.
—Què esperes? Ets un covard.
—No sóc un covard.
—Sí que ho ets.
—No.
—Sí.

Van callar de sobte i es van quedar
l’un davant de l’altre,
mirant-se fixament als ulls.
Llavors es van començar a empènyer,  
espatlla contra espatlla.

—Vés-te’n d’aquí! –va cridar Tom.
—Vés-te’n tu.
—No em dóna la gana.
—Doncs a mi tampoc. 

Van estar una estona empenyent-se 
i van acabar cansats i acalorats. 
Llavors van parar una mica.

—Ets un marrec i un covard! –va cridar Tom–.
Ho diré al meu germà gran, 
que pot convertir-te en puré amb el dit petit de la mà.

Fer la guitza 
és molestar algú, 
empipar-lo.
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—Me’n ric, jo, del teu germà…
El meu és encara més gran i més fort que el teu.
—Això és mentida.

Tom, que sempre anava descalç,  
va traçar una línia a terra  
amb el dit gros del peu i el va amenaçar:

—Si t’atreveixes a passar la línia,  
et clavaré una pallissa.

El noi foraster va trepitjar la línia:

—Ara veurem si t’hi atreveixes –li va dir.
—Si em dónes dos centaus, ho faig –va respondre Tom.

El nouvingut li va oferir dos centaus amb aire burleta.
Tom els va llançar a terra d’una manotada 
i, llavors, van començar a barallar-se.
Rodolaven i feien tombs per terra, agafats com gats.
S’estiraven els cabells, es clavaven cops de puny, 
s’esgarrapaven el nas…
Van quedar plens de pols.

Al final, Tom va aconseguir posar-se  
damunt de l’altre noi
i va continuar clavant-li cops de puny,  
una vegada i una altra.

~ Les aventures de Tom Sawyer ~

Un centau 
és una moneda 
americana  
que té un valor 
cent vegades  
més petit  
que el d’un dòlar.
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—Digues «em rendeixo»! –va cridar Tom.

El noi plorava de ràbia.

—Digues «em rendeixo»! –va insistir Tom. 

Per fi, va pronunciar un feble «em rendeixo».
Tom va deixar que s’aixequés i li va dir:

—Això és perquè n’aprenguis. 
La pròxima vegada, vés amb compte.

El noi derrotat se’n va anar, espolsant-se la roba,
però de tant en tant girava el cap i amenaçava Tom.
De cop i volta, li va tirar una pedra  
que va tocar Tom a l’esquena.
Llavors, el noi va fugir corrent.
Tom el va perseguir fins a casa seva,  
i així va saber on vivia. 
La seva mare va obrir la porta, 
va reprendre Tom i li va ordenar que se n’anés.

Tom va tornar a casa molt tard 
i va entrar per la finestra perquè ningú no el veiés.
Però la seva tia l’esperava…
En veure-li la roba bruta,  
el va castigar a treballar dissabte. 
I això era el que Tom odiava més.

Reprendre 
algú és renyar-lo 
severament.
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