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LA LLISTA D’ANIVERSARI

La protagonista
d’aquesta història és
una nena que, l’endemà
de Reis, comença a
fer la llista del que vol
que li regalin per
l’aniversari. I això que
encara li falten uns quants
mesos per fer els anys!
Aquest cop, però,
els pares li han posat
una condició: han de ser
coses que no ocupin lloc.
La nena els fa cas però,
quan els ensenya la llista,
gairebé cauen de cul!
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Per al Francesc, el Miquel, l’Anna S.,
la Júlia, el Ricard, el Joan, el Quim,
la Marina, el Marc, l’Anna M. i la Judit,
els meus nebots i nebodes,
vinguts i sobrevinguts.
Gràcies per deixar-me fer de tieta.
Per a les cuineres de la sopa de Nadal,
la Tere i la Cati,
i per a la resta d’aquesta família,
gran, sorollosa i present,
que gaudeix del Nadal,
i dels milions de vegades
que ens trobem per estar junts.

El dia 13 és el meu aniversari. Hi ha
qui diu que el 13 és un número lleig.
Que porta mala sort.
He preguntat què és la mala sort, perquè
sona estrany.
M’han contestat que és quan les coses
no surten com tu vols. Si tens ganes
de menjar-te un gelat de menta, aquell dia
agafes mal de coll i no te’l deixen menjar.
Jo vaig néixer el dia 13. Què vol dir?
Que el pare i la mare s’estimaven més tenir
un nen i els va sortir una nena?

Ells diuen que no. Que es van alegrar tant
de veure la meva cara de poma
que van plorar i tot. Potser m’enganyen
per no fer-me posar trista. Potser sí
que volien un nen i van tenir mala sort.
Perquè no tinc cap germà
i si volien un nen s’han d’aguantar.

El dia 13 és el meu aniversari i em faran
un munt de regals. Pel meu aniversari faig
una llista amb tot el que vull que em regalin.
La llista la començo a fer dies abans. No.
Setmanes abans. No, no. La començo a fer
després de Reis, quan encara falten set mesos
per al meu aniversari.

El primer que escric a la llista són
els regals que els Reis s’han descuidat
de portar-me. Els pares diuen que soc
una pesada i que ningú fa llistes d’aniversaris
amb tant de temps.
Però jo sí que ho faig. M’agrada.
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