
L’Hug és tartamut  
i en Bernat, dislèxic.  
El perdonavides de la classe 
els amarga l’existència 
perquè els veu diferents 
dels altres. Per això, els dos 
amics decideixen fundar un 
club, per sentir-se menys 
sols i més segurs. Quina 
sorpresa tindran quan 
descobreixin que no són els 
únics que volen formar part 
d’aquest club!

El Club dels Estranys
Jordi Sierra i Fabra

Il·lustracions 
de Tomás Hijo

Ser diferent 
dels altres, ser 

estrany, és normal. 
Cadascú és com és. Per 
això, el més important 
és aprendre a riure’s 

d’un mateix.
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A mi mateix, tartamut i estrany,
amb molt d’orgull i honra.
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• 1
El tartamut

L’Hug se sentia estrany.
Sempre havia estat així, des de ben petit.
Per començar, quan va barbotejar les primeres 

paraules, tot ho deia per triplicat:
–Pa-pa-pa! Ma-ma-ma! Jo-jo-jo!
Els seus pares creien que ho feia per insistir, 

per deixar-ho clar, o potser perquè per això es-
tava aprenent a parlar.

Però no.
Un dia, en lloc de dir «pa-pa-pa», va dir:
–P-p-p-p-pa-p-p-p...
I no va arribar a l’última síl·laba.
Pitjor encara: va deixar de respirar, va comen-

çar a posar-se verd, blau, morat, més bloquejat 
que un camell al Pol Nord.

–Hug, respira! –es va alarmar el seu pare.
–Que t’ofegues! –es va espantar la seva mare.

174922_INTERIOR.indd   7 7/6/18   11:59



8

–Arrenca! –el va animar la seva àvia, do-
nant-li un copet a l’esquena, més pràctica.

I ho va intentar.
–P-p-p...
No va poder.
Va ser la primera vegada, però no pas l’última. 

Des d’aquell moment, totes les paraules que co-
mençaven per ce, pe o te, per exemple, les allar-
gava d’allò més, i moltes vegades no aconseguia 
completar-les. Posar-se verd, blau i morat va es-
devenir un fet habitual. Deixar de respirar, una 
tortura. Així que obria la boca, la seva família el 
mirava amb una certa angoixa.
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Era evident que no es tractava de cap joc, ni 
d’una fase de l’aprenentatge infantil. A l’Hug li 
passava alguna cosa, i aquesta cosa tenia un nom.

–El nen és tartamut.
Renoi!
El primer que va aprendre l’Hug és que la vida 

és injusta, ja que per definir el que li passava es 
feia servir una paraula que a ell li costava molt 
pronunciar. Una paraula amb dues tes, una de les 
lletres maleïdes, perquè vibrava a la boca.

–Què et passa, nen?
–Res, és que soc t-t-tar-t-t-tamut.

174922_INTERIOR.indd   9 7/6/18   11:59



10

A l’Hug li agradaven tres begudes, i el súm-
mum de la seva mala sort era que no podia  
demanar-les, perquè una començava per c, una 
altra per p i l’altra per t: Cola-boja, Popsi-cola i 
Tri-llimona.

Als set anys, l’Hug ja no parlava gaire. No li 
servia de res.

Als vuit es limitava a fer que sí amb el cap.
Als nou va començar a passar-ho malament a 

l’escola.
Sempre hi havia nois grans disposats a ficar-se 

amb els petits, però encara més amb els que, se-
gons ells, eren rarets o tenien defectes.

Hi havia un parell o tres d’energúmens que 
així que el veien cridaven:

–El farfallós!
I s’embolicava la troca.
Algunes vegades es burlaven d’ell, d’altres 

l’imitaven, de tant en tant fins i tot li clavaven 
clatellots, i el pitjor era que la resta de la classe els 
reia les gràcies.

A l’Hug, això li feia molt mal.
Així doncs, quan va començar a estudiar de 

veritat, a partir dels deu anys, l’escola va acabar 
convertint-se en un infern per a ell. L’odiava. No 
volia ser l’objecte de les burles dels altres. No era 
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pas ximple; al contrari, llegia molt i sabia que era 
intel·ligent, però com que li feia vergonya parlar, 
els mestres no li donaven gaire suport.

Bé, hi havia una mestra que sí.
La professora Amàlia, la de Socials.
Gràcies a ella, l’Hug va treure profit del seu 

«defecte», ja que l’Amàlia li posava bona nota en-
cara que no hagués estudiat.

Per exemple, s’aprenia les cinc primeres línies 
del tema que els havia fet estudiar, i després, a 
classe, l’Amàlia li demanava que ho cantés, literal-
ment, perquè no s’entrebanqués. L’Hug recitava:

–L’Im-pe-ri-ro-mà-es-va-for-mar-amb-Rò-
mul-i-Rem-dos-ger-mans-que-un-dia-es-van-
per-dre-i-una-llo-ba-els-va-alle-tar-i-p-p-p-p-p-
p-p...

Just en arribar a la part que ja no dominava, es 
posava a tartamudejar expressament, i la bona de 
l’Amàlia li deia:

–Bé, bé, Hug, tranquil, ja n’hi ha prou. Veig 
que saps la lliçó.

I li posava un vuit.
De manera que, almenys, en treia algun avan-

tatge, d’allò seu. Tot i que era molt poc en compa-
ració de les males estones que passava i de les que 
li feien passar els altres.
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El seu pare solia dir-li:
–Mira, Hug, això teu no és cap defecte, és no-

més una circumstància. Tu almenys saps que ets 
tartamut. És molt pitjor ser idiota, com tots els 
qui es riuen de tu, i no saber-ho. Tranquil, que a 
aquests tard o d’hora la vida els passarà factura.

A l’Hug, la factura que els passés la vida als 
energúmens tant se li’n donava.

La seva vida era ara.
El futur, encara que fos el lloc on viuria, que-

dava molt lluny.
Als onze anys, la seva vida escolar ja era ter-

rible.
Per això, en començar aquell curs, es va ale-

grar de trobar algú com ell.
Tartamut?
No, no precisament.
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