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Un monstre a l’orella

I

Els monstres no sempre viuen en boscos freds i 

foscos, ni en torres enrunades de castells 

abandonats, ni en coves fondes i humides, ni als armaris 

de minyons desemparats. Hi ha monstres que viuen 

amagats a dins del pit de les persones, aquí, just aquí al 

mig, on el pit fa aquest clotet que, si el pitges una mica 

fort, fa mal. D’altres s’amaguen a un o altre costat del 

cap, a la zona dels polsos, ben bé aquí on s’enfonsa una 

mica... i no se sap què ho fa, que si hi pitges també fa 

mal (es veu que als monstres els agraden els clotets que 

fan mal...).

El monstre de la Caterina era d’aquells que es $quen 
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a l’orella. Sí, sí, com ho sentiu (quan dic que ho sentiu, 

no vull pas dir que sentiu el monstre de l’orella, com si 

vosaltres també..., vaja, ja m’enteneu, que no vull pas dir 

que en tingueu un a..., que, de fet, ja podria ser, també, 

però vaja..., vés a saber on el teniu, vosaltres, el vostre 

monstre! Un altre dia us explicaré on tinc jo el meu, 

i us asseguro que us hi fareu un bon tip de riure). Bé, 

tornem-hi: que la Caterina tenia un monstre a l’orella. I 

no us penseu pas que fos un monstre petit, precisament, 

perquè amb la veuarra que tenia, ja es veia clar (o se sentia, 

més ben dit) que havia de ser un rellamp de monstre. El 

misteri és com se li havia arribat a $car un monstre tan 

regròs a l’orella, tan petitones i bufones com les tenia, la 

Caterina!

Tot havia començat amb una mica de mal d’orella. 

No era un mal d’orella com el que havia tingut altres 

vegades, sinó que més aviat era com una mena de 

zub-zub, com un pes empipador... Se’n va queixar a la 
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mare i al pare, i aquests (allò que fan tots!) van cuitar 

a portar-la al metge, i aquest altre (com tots, també!) 

va dir allò de no sé què d’una titis i va receptar-li un 

d’aquells xarops dolços i enganxosos que tant agradaven 

a la Caterina. Però ella no ho veia clar, perquè passaven 

els dies i les setmanes i el zub-zub encara hi era. El que la 

va fer sospitar van ser els sorolls i els xiu-xius rogallosos: 

de-$-ni-ti-va-ment, allò anava de monstres!

En Navir, un company seu de la classe (la de les 

Maduixes), era un autèntic expert en la matèria, perquè 

ell, de monstres, n’havia tinguts de tota mena i mida, i 

en els llocs més estranys que us pugueu imaginar. Havia 

tingut monstres al plat dels espinacs, al de les llenties 

estofades i a la sopa de peix, a la butxaca d’aquells 

pantalons de color beix que li anaven estrets i al mocador 

de $l que li havia regalat la padrina, als cordons de les 

sabates, amagat a dins de la pilota de futbol, i $ns i tot un 

que se li va $car sota l’ungla del dit gros del peu esquerre, 

i que li feia una nosa... Ara bé, com que en Navir era un 
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noi entenimentat i valent, sempre trobava la manera de 

desempallegar-se’n tot solet, sense necessitar per res que 

els seus pares l’hi ajudessin (que ja sabem tots que, en 

matèria de monstres amagadissos, els pares i les mares 

no hi entenen ni gota ni gens, perquè ells tot ho arreglen 

dient que no existeixen, i no saben que dient això encara 

els engreixen més!).

No cal dir que la Caterina, així que es va adonar que 

aquell doloret de l’orella i aquella veu fonda que se sentia 

de nits a la seva habitació havien de ser d’un monstre 

amagat a l’orella, va consultar amb el doctor Navir, com 

tots l’anomenaven a la classe, perquè l’ajudés a trobar la 

manera de foragitar-lo. No era pas que li fes por, sinó 

que resultava una mica empipador. En Navir, després 

de sentir el que feia al cas, féu un posat tot seriós (que 

va preocupar un xic la Caterina, encara que trobava que 

estava molt bufó, quan es posava seriós) i es va acaronar 

la barbeta, pessigant-la entre l’índex i el polze.

—Oi que a tu t’agraden molt els contes de fades? 

Cada nit te n’expliquen un, no? Hi havia monstres, en 
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algun d’ells?

—Sí –digué ella tota pensarosa–, mooolt de tant en 

tant en surt algun, de monstre, però a mi no em fan gens 

de por. Són tan rucs, que ni m’hi $xo.

—Aquí ho tens! Ja està clar què ha passat: un 

monstre es va ajupir sota les ratlles del conte, i sense que 

te n’adonessis, es va esquitllar entre varetes i pols màgica 

i va $car-se en els cargolins de la teva orella, esperant que 

totes les fades anessin passant...

—Però si al $nal dels contes les fades sempre els fan 

desaparèixer!

—Precisament! El molt pillastre, abans que arribés 

el $nal del conte, va cuitar a amagar-se en un lloc segur, 

va deixar passar el “contecontat”, i quan ja ningú no 

vigilava, es va instal·lar tan tranquil.

—No ho entenc... –mormolà amoïnada la Caterina.

—El què?

—Que si el monstre es va quedar arrepapat a la meva 

orella, com és que les fades no hi són, també?

—Si hi fossin, l’haurien fet fora, com als contes, no 
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trobes?

Havent dit això, en Navir es posà encara més seriós (i 

més bufó, tant, que a la Caterina el cor li feia bumbum).

—Mira, Caterina, em sembla que aquella mania 

teva et deu haver jugat una mala passada...
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II

La mania de la Caterina era una mica estranya: 

només li agradaven els contes de fades, i no en 

volia sentir d’altres, però és que a més no volia mai que 

els hi repetissin. Sí, és així: no volia sentir el mateix conte 

dues vegades. I a sobre tenia tan bona memòria que no 

hi havia manera d’encolomar-li un conte de feia dos 

mesos o més. Podeu comptar que els seus pares anaven 

de corcoll, buscant nous contes de fades. Havia arribat 

un punt que ja no sabien on anar-los a trobar, de manera 

que tot sovint es veien obligats a inventar-se’ls, i és clar, 

inventar-se cada dia nous noms i noves aventures de 

fades, que fessin el fet per a una nena exigent i repatània 
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i experta en fades, i que a sobre no en volia sentir ni una 

de repetida... ja em direu!

Amb aquesta mania (i perquè els pares la tenien 

un bon xic consentida), la Caterina havia acumulat la 

col·lecció més impressionant del món de contes de fades. 

Els prestatges de la seva habitació estaven farcits de llibres 

i més llibres plens de nimfes i sirenes i nàiades i dones   

                                            d’aigua, fades dels rius,        

                                               del mar, dels boscos i 

                                               de les coves, fades petites

                                        i fades minúscules, jovenetes

                                           i velles, bones i $ns i tot  

                                                   alguna de dolenta.

                                                   El fet és que la Caterina 

                                               va començar a rumiar 
                                           en les paraules d’en Navir,

                                          i li va semblar que podia 

                                         ben ser que el monstre de 

                                   l’orella hi tingués alguna cosa 
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a veure, amb la seva mania de no voler tornar a sentir els 

mateixos contes...

En arribar a casa va anar de seguida, sense berenar 

ni dir “bona tarda”, a la seva habitació. S’hi va tancar 

i, en$lant-se amb una torre de coixins sobre la cadira, 

va arreplegar dels prestatges més alts un munt de llibres 

mig empolsegats, per revisar els vells contes de fades. Li 

feia l’efecte que, si s’hi $xava bé, entre els dibuixos o les 

paraules trobaria alguna pista sobre el monstre. Quina 

no va ser la seva sorpresa i el seu esglai en veure que en 

aquells contes, de fades, no n’hi havia ni l’ombra! Tots 

els dibuixos, tots els noms, $ns i tot els rastres de polsim 

de fada que deixaven en el seu vol, o els cercles que 

feien a la superfície del llac tot passant-hi de puntetes, 

TOT havia desaparegut. Els altres personatges bé hi 

eren: gegants, nans i follets, dracs, prínceps i princeses, 

i sí, també uns quants monstres, estaven en el mateix 

lloc que sempre havien ocupat en els dibuixos. Ara, que 

alguna cosa havia canviat en tots ells: feien cara com 
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de babaus, com si haguessin perdut l’esma. Feia ben bé 

l’efecte que cap d’ells no gosava moure’s d’on estava ni 

dir res que no estigués escrit, com si tinguessin por que 

tot s’acabés d’ensorrar. En els diàlegs, les frases havien 

quedat desmagranades, com si les lletres no sabessin cap 

a on escriure’s. Tant els dibuixos com els textos estaven 

plens de buits, d’espais en blanc: les línies i els paràgrafs 

anaven a peu coix, i les il·lustracions semblava que 

s’havien d’escolar pels forats que les rataven ací i allà.

Aquella nit, la Caterina, tota moixa, amb prou feines va 

sopar: $ns i tot va demanar d’anar-se’n al llit sense fer 

postres (i això que hi havia poma cuita, que era el que més 

li agradava del món!), i també va dir que no volia que li 

expliquessin cap conte. Sorpresos i amoïnats, la mare i el 

pare van deixar-la sola a l’habitació, van ajustar la porta 

deixant com sempre una escletxa de dos dits perquè hi 

entrés un xic la llum del menjador, i després de parlar-ne 

una estona, van arribar a la conclusió que eren coses de 

mainada i van posar-se a mirar les notícies.
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A l’habitació, el temps passava molt a poc a poc, els 

arbres del carrer feien ombres xineses a les parets i el zub-

zub de l’orella sonava més fort. Encara no se li havien 

tancat els ulls, que la Caterina va sentir un estossec agut 

i rogallós que venia del sostre. S’incorporà en el llit i va 

afuar els ulls enlaire. A través del vidre de coloraines del 

llum penjat s’endevinava una forma bellugadissa.

—Qui hi ha?

Sortint de darrere el $l que sostenia el llum, va mostrar-

se el rostre d’una doneta minúscula d’orelles punxegudes, 

nas de patata arremangada, ulls rodons i negres com el 

carbó, llavis prims i galtes molsudes. Sense dir res, va fer 

una ganyota que la Caterina no va saber si interpretar 

com un somriure forçat o com un gest malhumorat. Tot 

d’una, una aranya negra i peluda va sortir dels seus cabells 

esbullats i va deixar-se caure sobre el llit, deixant un 

rastre brillant de teranyina. La doneta s’hi va agafar fort, i 

entortolligant-hi les cames, va lliscar $ns als peus del llit.
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Ara que la tenia més a prop i que el fanal del carrer la 

il·luminava directament, la Caterina va poder mirar-se-la 

amb més deteniment. Rabassuda i espessa, no feia gaire 

més d’un pam d’alçada. Tenia els cabells com un manyoc 

de cordills esbullats. Anava tota malgirbada, vestida amb 

una caçadora i una mena de pantalons d’explorador 

plens de sivelles i butxaques foradades. Per l’expressió 

del rostre, semblava empipada: els ulls li espurnejaven, 

arrufava les celles i serrava les dents, unes dents que quan 

es mostraven es veien un xic tortes i esgrogueïdes.

L’aranya negra, així que la seva mestressa va arribar 

al llit, es va esmunyir lleugera per dins d’un camal dels 

pantalons, i fent un bony bellugadís va en$lar-se $ns a 

sortir per un dels forats de les butxaques... només que ara 

ja no era una aranya, sinó una sargantana. La bestiola no 

parava de córrer amunt i avall i d’entrar i sortir per tots els 

pedaços de la roba desastrada d’aquella personeta, que no 

en feia cabal, tot i que cada dos per tres feia un puf amb 

espurnes i fumera i es convertia en un altre animal: ara 
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un ratolí minúscul, ara una papallona de coloraines, ara 

una abella, ara un escarabat. La nena estava tan fascinada, 

que no va encertar a preguntar a la nouvinguda qui era. 

Així, fou aquesta qui va començar a parlar.

—Tu ets la Caterina, oi? –va fer amb un espinguet 

esquerdat.

—Sí. I tu qui ets? D’on has sortit?

—Mi-te-la, l’experta en fades! No en saps reconèixer 

una, quan la veus?

La Caterina va restar desconcertada: allò era una 

fada? Aquella boleta esperrucada i carabruta? Tot i que 

no li agradava riure’s de ningú, perquè els seus pares li 

havien ensenyat que cal no fer mai als altres allò que 

no agrada que es faci a un mateix, aquesta vegada no 

es va saber controlar, i va escla$r a riure, tapant-se la 

boca perquè no la sentissin des del menjador. Però les 

rialles se li van glaçar entremig de les dents quan va veure 

l’expressió de la doneta: semblava talment que havien de 

saltar-li encenalls d’aquells ullarros negres. La bestiola,     
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                                               que fent de cargolina 

                s’entretenia a deixar 

           regueres de bava a 

          la sabata de la seva 

         mestressa, va fer un 

               puf enmig d’un 

          nuvolet de fum, es 

         convertí en un drac 

       minúscul i tot seguit 

        començà a voleiar al 

        voltant del cap de la 

         Caterina. Tot d’una 

      es va aturar al davant 

del seu nas, i mirant-se-la emmurriat li va escopir una 

llengua de foc que li va socarrimar el serrell.

—Aiii! –es queixà–. Aquesta bestiota és perillosa! 

Crida-la, abans no cremi la casa sencera!

—És que ens has ofès –replicà l’altra–. Disculpa’t i 

el cridaré.
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—Està bé, està bé, em sap greu!

—Belluguet, aquí!

Sense deixar la forma de drac, i mirant-se encara la 

Caterina amb aire mal$at, va posar-se als peus del llit.

—De debò que em sap greu d’haver-me’n rigut 

–insistí la Caterina–, però no he pogut evitar-ho. Quina 

mena de fada haig de suposar que ets, amb aquestes 

pintes? Una fada caiguda, o alguna cosa així?

—Més aviat caiguda en desgràcia. Sóc la fada Fadada, 

i sóc l’encarregada de les feines brutes. Tota aquella colla 

de =eumes que tot el dia no fan més que emmirallar-

se a l’aigua, amb aquells cossets delicats, aquelles aletes 

de papallona o de libèl·lula, vestidetes d’herbes fresques 

i pètals de rosella... Quin avorriment! No te’n pots 

pas re$ar, d’aquestes cuquetes ensucrades –estossegà 

sorollosament i després d’aclarir-se la gorja escopí a terra.

La Caterina estava esborronada: com podia ser 

que existís una fada tan bruta i ordinària? Allò anava 

en contra de tots els cànons establerts! A més, on eren 
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les ales? I el dringar de campanetes quan es movia? No 

hi havia res en aquell ésser que s’ajustés a l’aspecte o al 

comportament de les fades de tota la vida. Malgrat tot, la 

manera d’aparèixer a la seva habitació ja era prou màgica, 

i això, sumat a la seva mida minúscula i a l’animaló 

multiforme que l’acompanyava (ara reposava a l’espatlla 

de la fada en forma de gripau), no deixava lloc a dubtes: 

normal, allò que es diu “normal”, aquella doneta no ho 

era pas. Així doncs, la Caterina va determinar de creure-

se-la d’aleshores endavant sense cap mena de reserva.

—D’acord, Fadada, et crec. Què has vingut a buscar?

—He vingut a retornar totes les fades al seu lloc. I a 

alliberar-te del monstre.


