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A casa de la vídua Douglas

Després de passar junts moltes aventures,
el meu amic Tom Sawyer i jo
vam trobar 12.000 dòlars a la cova d’uns lladres.
Des d’aquell moment vam deixar de ser pobres.

Però no podíem disposar dels diners
perquè érem massa joves.
Jo no tenia família: la meva mare havia mort,
i el meu pare el veia poques vegades.
A més, era molt violent, sempre em pegava
i s’emborratxava contínuament.
El jutge Thatcher es va encarregar 
d’administrar-me els diners 
i els va ingressar al banc.

1

HUCK_Cat_CNOU.indd   7 30/9/09   08:29:31



8

La vídua Douglas em va acollir
a casa seva com si fos un fill,
però a mi no m’agradava 
anar cada dia a l’escola,
estar tancat a casa i fer una vida ordenada.
M’estimava més passar l’estona al carrer.
I un dia em vaig escapar.

Tom Sawyer ho va saber 
i em va estar buscant fins que em va trobar.
Em va dir que volia organitzar una banda de lladres
i que m’hi acceptaria si tornava
amb la vídua Douglas.
Per això vaig tornar a viure amb ella.

La vídua Douglas em va comprar roba nova
i em va obligar a ser puntual i ordenat.
La seva germana, la senyoreta Watson,
es va proposar ensenyar-me religió i gramàtica.
Em feia estudiar una hora cada dia, i jo m’avorria. 

Vivíem a Saint Petersburg,
un petit poble de l’estat de Missouri,
situat al marge esquerre del riu Mississipí.
Cada nit, a la meva habitació,
m’asseia en una cadira a prop de la finestra.
Intentava pensar en alguna cosa alegre, 
però era inútil.
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~ Les aventures de Huckleberry Finn ~

Sempre em sentia sol i molt trist.
Mirava els estels
i escoltava la remor del vent
entre les fulles dels arbres.

Una nit, quan era a l’habitació, 
em va semblar sentir un soroll al jardí.
Em vaig quedar quiet i vaig escoltar:
de seguida vaig sentir un «mèu!, mèu!».
Vaig reconèixer la veu de Tom Sawyer.
Llavors vaig contestar: «mèu! mèu!»,
vaig apagar el llum i vaig saltar per la finestra.
Allà, amagat entre els arbres,
hi havia el meu amic, esperant-me.

Una remor 
és un soroll poc 
clar, que no es 
distingeix bé. 
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