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Una impossibilitat només és una possibilitat
que encara no has entès

S HOR A D E
TORNAR A SALVAR
EL NADAL.

¡VIVE LA MAGIA DE LA NAVIDAD
Elfhelm
una ciutat
normal
molts aspectes.
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Una ciutat petita. Un poble molt crescut, de fet.
I hi ha coses normals,
commoderno.»
ara botiguesGuardian
i cases i
«Fantástico…
Un clásico
una casa de la vila. Hi ha carrers i arbres i fins
i tot un
«¡Has
debanc.
leerlo!» Sunday Times
Però la gent que viu aquí són molt, però molt,
diferents
de mi. I moltdediferents
de tu, també.
«Un
imprescindible
las Navidades.»
The Sun
Ni tan sols són persones. No són persones
humanes, almenys.
Són especials. Són màgics.
Són, bé...
Són elfs. Però el que passa és que, si tothom que
t’envolta és un elf, no són els elfs els que són els
éssers estranys i poc corrents.
No.
Ho ets tu.

Ser un humà a Elfhelm no sempre és fàcil, sobretot si els teus
pares adoptius són els acabats de casar Pare Noel i Mare Noel.

Matt Haig va ser número u de la
llista d’autors per a adults més venuts.
Posteriorment va guanyar el Blue Peter
Book Award i l’Smarties Book Prize,
a més d’haver estat nominat tres
vegades al prestigiós guardó Carnegie
Medal pels seus llibres per a nens
i joves. Els seus llibres s’han traduït
a més de quaranta idiomes.

EDITOR

Per exemple, l’escola dels elfs pot ser molt empipadora quan
has de cantar nadales durant tot l’any, fins i tot al juliol, o si
falles totes les proves de fabricació de joguines.
A més, hi fa molt molt fred.
Però quan el gelós Conill de Pasqua i el seu
exèrcit decideixen atacar i acabar amb el Nadal,
l’Amelia, la seva nova família i els elfs hauran
de fer alguna cosa per mantenir el Nadal
fora de perill. Abans que sigui massa tard...
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Un altre lloc

t deus pensar que saps qui és el Pare
Noel, i que en saps coses. I estic segu
ra que en saps unes quantes. Probablement saps coses del Taller de Joguines
i dels rens. Saps què passa cada nit de
Nadal. És clar que ho saps.
Però una cosa de la qual, probablement, no en saps res soc jo.
Començaré explicant-te les coses que són fàcils
de creure.
Em dic Amelia Wishart i tinc un gat negre que
es diu Capità Sutge. Vaig néixer a Londres i hi
vaig viure fins que tenia onze anys. I després vaig
viure en un altre lloc. I és aquest altre lloc el que
potser trobaràs una mica improbable.
Suposo que et podria dir que me’n vaig anar a
viure a Finlàndia i no tindries cap problema per
creure-t’ho, perquè Finlàndia surt en un mapa.
I, tècnicament, és veritat. Me’n vaig anar a viure
a Finlàndia, però molt molt molt al nord, més enllà
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del tros de Finlàndia anomenat Lapònia. L’altre lloc
on vaig viure s’anomenava simplement el Nord
Llunyà i la ciutat es deia Elfhelm. Ara bé, Elfhelm
no surt a cap mapa. A cap mapa humà, almenys.
I la raó d’això és que la majoria de la gent no la pot
veure. Per a ells és completament invisible. Mireu,
resulta que Elfhelm és un lloc màgic, i per veure
llocs màgics s’ha de creure en la màgia. I la mena
d’humans que fan tots els mapes són la gent amb
menys tirada a creure en la màgia que hi ha.
Però Elfhelm és una ciutat normal en molts
aspectes. Una ciutat petita. Un poble molt crescut, de fet. I hi ha coses normals, com ara botigues i cases i una casa de la vila. Hi ha carrers i
arbres i fins i tot un banc.
Però la gent que viu aquí són molt, però molt,
diferents de mi. I molt diferents de tu, també.
Ni tan sols són persones. No són persones humanes, almenys.
Són especials. Són màgics.
Són, bé...
Són elfs. Però el que passa és que, si tothom
que t’envolta és un elf, no són els elfs els que són
els éssers estranys i poc corrents.
No.
Ho ets tu.
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Carrer dels Rens, número 7

l Pare Noel vivia al número 7 del
carrer dels Rens, al costat del prat
dels Rens, als afores d’Elfhelm.
Casa seva, com moltes cases
d’Elfhelm, estava feta amb pa de
gingebre reforçat i —a diferència de gairebé totes les altres cases d’Elfhelm—
tenia una porta principal tan gran que no t’havies
d’ajupir per entrar-hi.
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Era plena de coses divertides. Hi havia un tobogan per baixar del primer pis a la planta baixa.
El timbre feia «ding, dang, dong» seguint el ritme
de la nadala. Hi havia joguines pertot arreu. A la
cuina hi havia prestatges plens de pots amb coses
boníssimes: xocolata, pa de gingebre, melmelada
de mores vermelles... Hi havia un rellotge de ren
a la sala d’estar que era com un rellotge de cucut,
però en lloc d’un cucut en sortia un ren. Ah, i
no deia les hores humanes normals, amb coses
avorrides com «les sis en punt» o «un quart i mig
de deu». Deia l’hora dels elfs, i les hores dels elfs
tenien noms com ara Molt i Molt d’Hora o Fa
Molt que Cal ser al Llit.
Abans el Pare Noel vivia sol, però de seguida
va encarregar a en Noninon, l’elf que feia llits,
dos llits de més i «el cistell de gat més còmode
del món» per al Capità Sutge.
—Però aquesta nit dormiré al llit elàstic del pis
de dalt —va dir el Pare Noel el primer dia. I va
insistir que era un llit elàstic molt còmode.
El motiu pel qual el Pare Noel necessitava dos
llits de més érem la Mary Ethel Winters i jo.
La Mary era la dona de qui el Pare Noel estava enamorat. Es posava vermell cada cop que la
mirava. I ella també l’estimava.
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La Mary era la dona més bondadosa i encantadora que havia conegut mai. Tenia les galtes vermelles com pomes i un somriure capaç d’escalfar
una habitació. L’havia coneguda quan jo vivia a
Londres, quan em va passar el pitjor de tot el que
em podia passar. La meva mare va agafar una malaltia terrible d’escurar xemeneies. Vaig fer tot el
que vaig poder per tenir-ne cura, però al final la
malaltia va ser massa forta. No vaig poder evitar
que es morís. Com que el pare ens havia deixat
quan jo era molt petita, llavors em van enviar
a l’hospici del senyor Jeremiah Creeper. Jo era
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molt desgraciada, però la Mary, que treballava a
les cuines, sempre va ser bona amb mi. Afegia en
secret una cullerada de mel a les farinetes aigualides que ens feien menjar. No ho oblidaré mai.
Havia tingut una vida dura. Abans d’anar a l’hospici havia estat sense llar i havia dormit en un banc
al costat del pont de Tower Bridge, envoltada de
coloms.
En tot cas, quan el Capità Sutge i jo vam fugir
de l’hospici, gràcies al Pare Noel, la Mary ens va
acompanyar. I, com jo, estava molt contenta de
ser aquí.
Vam arribar a Elfhelm el dia de Nadal, quan
tots els nens humans del món obrien els regals, i
vam fer el dinar de Nadal més esplèndid que havia vist mai i vam escoltar la música genial i d’allò
més alegre que feia un grup d’elfs que es deia els
Dringatrineus.Vam riure, vam cantar i vam ballar
el ball del patapac. El ball del patapac és un tipus
de ball dels elfs molt complicat que inclou moure
molt les cames amb energia, molts recargolaments
i flotar una mica a l’aire per art de màgia.
—Crec que això d’aquí t’agradarà —em va dir
després el Pare Noel, quan vam anar a patinar a
un llac gelat.
—Sí, crec que sí —vaig dir.
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I així va ser. Em va agradar. Almenys una temporada. Fins que vaig aconseguir trencar la meva
pròpia felicitat en un milió de bocins.
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