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Apareix Peter

Tots els nens deixen de ser-ho algun dia.
Tots, excepte un: Peter Pan.

Els nens aprenen de molt petits 
que un dia seran adults.
Wendy ho va saber quan tenia dos anys. 
Un dia, va arrencar una flor del jardí 
i la va dur a la seva mare, la senyora Darling.
Ella, emocionada per aquell gest, va exclamar:

—Tant de bo sempre fossis petita com ara! 

Des d’aquell dia, Wendy va saber que creixeria.
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Els Darling eren una família feliç. 
El matrimoni tenia tres fills:
Wendy, que era la gran, John i Michael.

La senyora Darling era una dona encantadora  
i molt romàntica.
El seu marit era un home de negocis.
A casa tots l’admiraven i respectaven 
perquè podia parlar de temes que ningú no entenia.

Quan els nens van començar a anar a escola,
el senyor Darling va pensar 
que havien de contractar una mainadera 
perquè els acompanyés.
Això és el que havien fet els seus veïns,
i ell sempre volia fer el mateix 
que els seus veïns.

Com que els Darling no tenien gaires diners,
van pensar que Nana podria fer de mainadera.
Era una gossa que havien trobat al parc,
mansa i afectuosa, i que estimava molt els nens.

De seguida va entendre el que esperaven d’ella.
Cada dia acompanyava els nens a l’escola.
Caminava al seu costat, 
vigilant que no se sortissin del camí.
Sempre portava un paraigua a la boca, per si plovia.
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~ Peter Pan ~

Nana també els vigilava a l’hora de banyar-se,
i de nit es despertava
si sentia cap soroll a l’habitació.
Sabia com cuidar-los si tossien o tenien mal de coll.

Les mainaderes d’altres nens, 
amb les quals es trobava al parc,
feien veure que no la veien.
Nana les menyspreava, perquè trobava 
que les seves converses eren molt poc interessants.

No li agradava que les amigues de la senyora Darling 
entressin a l’habitació dels nens.
Si no podia evitar-ho, 
procurava que anessin ben nets i polits.

Tot anava bé fins que va arribar Peter Pan.
La senyora Darling va saber que Peter existia 
perquè gairebé totes les mares 
saben el que pensen els seus fills.
I els fills de la senyora Darling
tenien Peter Pan al cap.

Com tots els nens i nenes, 
els tres germans també havien inventat 
el seu País de Mai Més.
Era una illa on la seva imaginació els portava 
sempre que ho volien.

Menysprear algú 
és considerar-lo 
indigne de ser 
estimat.
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A l’Illa de Mai Més hi ha vaixells ràpids, 
coves solitàries per on corre un riu, 
nans del bosc, prínceps, una cabanya mig destruïda
i una velleta molt petita amb un nas ganxut.

Els països de Mai Més són diferents per a cada nen.
Al seu, John s’imaginava vivint en una barca
bolcada sobre la sorra i no tenia amics. 
El seu germà Michael vivia en una tenda d’indis 
i de nit tenia amics. 
Wendy vivia en una casa de fulles molt ben cosides 
i cuidava un llobató abandonat pels seus pares.

La senyora Darling no entenia gaire bé 
qui era Peter Pan,
de qui sempre parlaven els seus fills.

—Qui és, vida meva? –va preguntar a Wendy.

—És Peter Pan, mare, no ho saps?

La senyora Darling va recordar llavors que, 
quan era petita, ella també havia conegut Peter Pan.

Deien que vivia amb les fades i que, 
quan els nens morien, 
els acompanyava durant una part del viatge 
perquè no tinguessin por.

Una cosa està 
bolcada si està 
tombada cap 
a un costat.

Un llobató és 
el petit del llop.
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~ Peter Pan ~

De petita, ella també hi havia cregut, 
però ara dubtava que existís.

Un matí, a l’habitació de Wendy, 
va trobar unes fulles que no hi eren
quan els nens havien anat a dormir.

—Segur que ha estat Peter un altre cop –va dir Wendy 
quan la seva mare li va preguntar d’on havien sortit.

Amb tota naturalitat, va explicar 
que Peter entrava algunes nits a l’habitació 
i tocava la flauta per a ella.

—Em sembla que entra per la finestra –va afegir.

La senyora Darling no sabia què pensar.
Va examinar les fulles amb molta atenció: 
eren fulles seques, que no havia vist mai 
en cap arbre d’Anglaterra.

Va buscar a terra les petjades d’un peu desconegut,
va mirar a la llar de foc i va picar les parets.
A continuació, a través de la finestra
va comprovar que ningú no podia haver pujat 
per la paret des del carrer.
Era molt alta i molt llisa, 
sense res per agafar-s’hi.

Una llar de foc 
és un lloc de la 
casa on es fa foc 
per escalfar-se 
o cuinar, i que 
disposa d’una 
xemeneia per on 
surt el fum.
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Va pensar que Wendy ho havia somiat tot,
però es va quedar una mica preocupada.

L’endemà a la nit, va posar els tres nens 
a dormir com sempre.
Nana havia sortit a fer un passeig.
Quan va veure que dormien tranquil·lament,
la senyora Darling va deixar estar les seves pors 
i es va asseure al costat del foc.
Cosint, ella també es va adormir.

Aleshores, mentre dormia, 
va somiar que un nen molt estrany s’havia escapat 
del País de Mai Més.

La finestra de l’habitació dels nens es va obrir de cop
i un nen molt petit es va posar a terra.
L’acompanyava una llum ben estranya, 
no més gran que un puny,
que volava com un ésser viu.

La senyora Darling es va despertar espantada, 
va veure el nen i va saber que era Peter Pan.
Anava vestit amb fulles seques 
i conservava les dents de llet.

Les dents de llet 
són les primeres 
que els surten als 
nens, i comencen 
a caure pels volts 
dels cinc o sis 
anys.
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