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les seves rialles i el seu amor durant aquests anys 

m’han fet forta i m’han salvat.

B. T.
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—Pernil, Pernil, Pernil, Pernil, Pernil... —Imagineu la 

Coco superemocionada intentant despertar Mís-
ter Pernil clavant-li copets a l’espatlla, i el Per-

nil intentant dormir tranquil·lament al seu llit—. 

Pernil, Pernil, Pernil, Pernil... —És graciós, perquè 

com que no para de dir-ho, sembla que també digui 

«nilper», que no vol dir res, però que és igualment 

divertit... En fi...

El Pernil es gira cap a la Coco. Obre mig ull.

—Per totes les magues de la vall! Vols parar?! —El 

porc obre l’ull sencer. Mira el despertador en forma 

La flipadesa 
(si és que aquesta 
paraula existeix)
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de dònut que té a la tauleta de nit—. Són les cinc 

de la matinada, Coco!  I saps perfectament que la 

meva morning routine comença a les set en punt. 

—La teva morning què? —pregunta la Coco.

—Bé, el que faig cada matí. Em deixes dormir? 

—li demana mentre se li arrufen cada cop més les 

celles al centre del front, senyal que està un pèl en-

fadat. Un pèl força. 

Hem de dir que Míster Pernil té moltíssima pa-

ciència. De fet, mai no s’ha enfadat amb la Coco.  

I això que n’ha tingut motius...

 Quan a la Coco se li va acudir fondre formatge 

sobre el motor del seu cotxe. 

 Quan la Coco va tenir l’etapa de fan del ver-

mell i va pintar tota la casa d’aquest color. 

Fins i tot la roba del Pernil. I el Pernil. 

 Quan la Coco va fer un pa de 

pessic de pólvores màgiquespólvores màgiques 
que quan te’l menjaves et 

feia créixer un mogolló 
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de pèl a les orelles, com 

si tinguessis trols ficats 

allà dins.  

 Per no parlar del tema dels 

Miiwiis. No sé si ho recordeu, 

però la Coco va portar a Kazaam uns 

ROBOTS MALIGNES que gairebé es van 

carregar la vall. Crec que us ho vaig explicar 

fa algun temps.

I aquests només són alguns dels milions d’exem-

ples que podria citar.

Però la qüestió és que, amb el Pernil, al matí cal 

anar amb molt de compte... Si no dorm les seves 

vuit hores, no és persona. Bé, o porc, ja m’enteneu. 

Però a la Coco, avui, això tant se li’n dona. 

—Però com pots dormir?! Que no saps quin dia 

és?! —exclama la Coco mentre fa saltets de 
l’emoció i s’estira els cabells—. Mira’m, jo fa 

tres dies que no acluco l’ull, i estic a tope de power! 

—I si t’hi fixes, té unes bosses tan grosses sota els 
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ulls que, amb cada saltet d’emoció, li reboten a les 

galtes.  

—Com vols que no ho sàpiga? Fa cinc mesos que 

no parles de res més... —diu el Pernil, mentre es treu 

les lleganyes—. Fins i tot vas instal·lar un temporit-

zador gegant de compte enrere al jardí. —Mentre 

l’assenyala per la finestra, el Pernil s’ha llevat, dei-

xant per impossible això de les vuit hores de son. 

Certament, el rellotge és enorme. 

I sembla que ja falta poc.

—ÉS LA MAGIC-CON!!  —crida la Coco, i fa 

un salt enlaire amb pirueta inclosa—. La conven-

ció dels mags més ultramegasuperimportant de tot 

l’univers. I per primera vegada a la història se cele-

bra a la nostra vall! Saps què vol dir, això? —La Coco 

agafa les galtes del Pernil i el mira als ulls, amb una 

g
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brillantor tan lluent que sembla que hagi menjat  

purpurina per esmorzar—. Cursos de varetes, tor-

nejos de conjurs, exhibicions d’animals màgics, pa-

radetes de gofres... —Potser això últim no és gaire 

especial, però oi que també mola molt? 

—Ja, ja ho sé. També has empaperat l’habitació 

amb els pòsters de totes i cadascuna de les activi-

tats, no sé si ho recordes. —El Pernil mira al voltant 

de l’habitació mentre camina cap al bany per ren-

tar-se la cara. L’espai està totalment ple de cartells 

i flyers enganxats amb cel·lo. No es veu ni la paret, 

ni el sostre, ni els mobles.

El Pernil camina arrossegant les peülletes i fa 

un badall mentre la Coco el segueix per tot arreu 

saltant i ballant al seu voltant; és com si tingués 

una pujada de sucre o hagués pres gelat de cafè per 

equivocació. O tot alhora. Està emocionadíssima. 

Vaja, és la FLIPADESA personificada. 

—Puà, i no només això, Pernil! Vindran mags de 

tot arreu! —La Coco treu una llista de la butxaca 
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del pijama. Sí: dorm amb ella—. Mira. Hi haurà els 

éssers flotants del Regne dels Núvols, els mags del 

Regne de la Neu, els que viuen sota terra, que 

tenen màgies de foc i lava tope poderoses, Per-

nil! I... Ai! —La Coco s’enfila encara més, si això és 

possible—. També les encantades, les sirenes i els 

kràkens d’Aquaparkia.



  13  

Us faig cinc cèntims sobre Aquaparkia, perquè 

entengueu l’emoció de la Coco. És un regne llunyà 

que és com un parc aquàtic enmig del mar, i sota 

dels  tobogans gegants i les piscines d’onades 

naturals, hi viuen tota mena d’éssers fantàstics 

submarins. 

Mola, eh?

—La veritat edz que zedà intedessant —contesta el 

Pernil, que s’està rentant les dents amb el raspall 

elèctric que li va regalar el dentista en la visita nú-

mero mil. El Pernil cuida molt la seva salut dental.

—SERÀ EL SÚMMUM! —crida la Coco 

emocionada. I, just després, es queda en silenci. 

Molt seriosa. Mirant a l’infinit. Serrant les dents—. 

Si no fos perquè... 

—Ara què passa? —El Pernil escup la pasta de 

dents de gust de maduixa i se la queda mirant; no 

entén res. 

—Si no fos perquè també vindran els mags de 

la Vall de Selvi. —La Coco prem el puny—. Aquells 
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idiotes creguts que van de guais només perquè 

viuen en una vall amb una màgia arrel una mique-

ta més poderosa que la nostra. —Us explico: cada 

vall té la seva màgia arrel, com una mena de pila 

gegant que alimenta la màgia de tots els que hi  

viuen. 

—Ai, mare! Una altra vegada la història dels Sel-

vi? —L’Amàlia treu el cap per la porta del bany. És 

clar, amb tants critets i saltets d’emoció ella també 

s’ha despertat—. Mira que porto tota la vida amb 

aquest enfrontament entre valls, i encara no en-

tenc d’on ve... 

—Ve de que són uns xulos, presumits i vanito-

sos que es pensen que són millors que els altres!  

—diu la Coco—. És que sembla que es dediquen a 

«molar». I porten ulleres de sol fins i tot quan no 

en fa!! 

—Bé, si són així, el que has de fer és passar d’ells 

i disfrutar de tota la resta, Coco —li suggereix, molt 

assenyadament, l’Amàlia. 
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—És clar, tens raó! —diu la Coco, intentant respi-

rar estil zen—. M’hauria de ser igual. 

—Aquesta és l’actitud! —contesta l’Amàlia—. 

Què us sembla si faig coquetes amb nabius i es-

morzem al jardí? 

—Gràcies, iaia, però si no et sap greu me’n vaig ja 
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a la porta de la Magic-Con a esperar que obrin —diu 

la Coco; després agafa l’abric i se’l posa. 

La Coco fa un petó a l’àvia i toca el dos a tota 

velocitat. 

—Però si encara falta un munt d’hores perquè 

comenci... —pensa l’Amàlia en veu alta. 

—Deixa-la... —li diu el Pernil. 

És cert, ENCARA falten deu hores perquè co-

menci. 

O més aviat, NOMÉS falten deu hores perquè 

comenci, des de la perspectiva de la Coco..., la de la 

flipadesa!


