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Al cementiri 

Em dic Philip Pirrip. 

De petit no sabia pronunciar el meu nom. 

Només podia dir «Pip». 

Per això, tothom m’anomena Pip.

No vaig conèixer els meus pares 

ni en vaig veure mai cap retrat. 

Només havia vist les seves làpides al cementiri. 

M’imaginava que el meu pare 

havia estat un home fort 

i la meva mare una dona malaltissa.
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Un capvespre humit i fred vaig anar al cementiri. 

Era tot ple d’ortigues i esbarzers. 

Darrere s’estenien els aiguamolls, i més enllà 

hi havia el riu. Més lluny encara, bramava el mar. 

Em vaig sentir molt sol i em vaig posar a plorar.

—Calla o et tallaré el coll! —va fer una veu terrible.

Em vaig girar. 

Darrere meu hi havia un home espantós 

que duia els peus lligats amb una cadena de ferro.

Anava xop i ple d’esgarrapades. 

—Com et dius? —va cridar l’home.

—Pip, senyor.

—On vius?

Vaig assenyalar cap al poble.

L’home em va agafar pels peus 

i em va posar cap per avall. 

Em volia buidar les butxaques

però només en va caure un crostó de pa sec. 

Va començar a menjar-se el pa amb molta gana. 

Jo vaig seure en una làpida. Tremolava de por.

—Quines galtes més grasses que tens. 

Un esbarzer és 

un arbust amb 

punxes.

Un aiguamoll 

és un terreny 

que sempre està 

inundat. 



13

Jo era un nen prim i baix, 

però tenia les galtes ben rodones. 

—Potser me les menjaré!

Vaig esforçar-me per no plorar.

—On és la teva mare?

—Allà, senyor! —vaig dir, 

i li vaig mostrar la seva làpida.

—Ah! I el del costat és el teu pare?

—Sí, senyor.

—I amb qui vius?

—Amb la meva germana, la senyora Gargery. 

És la dona d’en Joe Gargery, el ferrer.

L’home es va mirar la cadena dels peus.

—Ferrer, eh?

Aleshores em va agafar pels braços 

i em va empènyer cap enrere.

—Saps què és una llima?

—Sí, senyor.

—I saps què és la teca?

—Sí, senyor.
Teca significa 

‘menjar’.

~ Grans esperances ~
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—Doncs demà, ben d’hora,

em duràs una llima i una mica de teca. 

I si no ho fas, t’arrancaré el fetge i el cor. 

Però si no dius res a ningú, et deixaré viure.

Em va tornar a posar cap per avall 

i em va fer girar com una baldufa. 

Després em va fer seure de nou sobre la làpida.

—I ara, ves-te’n a casa. No oblidis el que t’he dit.

—No s’amoïni, senyor. Bona nit.

L’home se’n va anar coixejant fins al mur de l’església. 

El va saltar i va seguir caminant fins al riu.

Jo vaig córrer sense parar fins a arribar a casa.


