
 

Dies a l’illa 
 

 

• Autor: Gideon Samson 

• Editorial: Leopold (Amsterdam) 

• Contacte drets a l’estranger: Sophie Mulder: sophie.mulder@wpgmedia.nl 

• Informació i traducció de Gustau Raluy: gustauraluy@hotmail.com 

 

  

 

 

 

Fitxa del llibre 

 

• Títol original: Eilanddagen 

• Gideon Samson 

• Edat: +12 (ficció) 

• Nombre de pàgines: 160 

• Any de publicació: 2017 

• Traduït a l’alemany (Gerstenberg, 2018), al rus (Polyandria, 2020) i a l’eslovè (Miš 

Založba, 2020).  



Premis i nominacions 

 

• Vlag & Wimpel 2017 

• Nominat pel Flemish Children’s Jury 2018 

• Luchs Prize June 2018 (awarded by Die Zeit and Radio Bremen) 

 

Sobre Gideon Samson 

 

 

 

Gideon Samson (La Haia, 1985) és el pseudònim d’un escriptor que, com ell explica –

mig en broma mig seriosament–, no va arribar a ser futbolista professional i que, com 

que ja li agradava escriure al diari de l’escola, va decidir provar de ser escriptor. Era l’as 

que tenia guardat a la màniga. 

I no li ha anat gens malament, perquè ja ha escrit deu llibres infantils que li han 

valgut nombroses distincions al seu país. Dues de les seves obres han estat incloses a la 

Llista d’Honor de l’IBBY (International Board on Books for Young people): Els meus 

trucs per sobreviure a la classe de natació (2012)* i Zeb. (2020). 

Gideon Samson, amb només 36 anys, ha estat nominat al premi Astrid 

Lindgren Memorial Award –que valora no una obra concreta, sinó la trajectòria de 

l’autor– els anys 2018, 2019, 2020 i 2021. 

A la primavera de 2020, el presentador del concurs televisiu De slimste mens, 

(“L’home més llest”), que té una gran audiència als Països Baixos, va presentar el 

concursant Gideon Samson, dient: “El nostre semifinalista d’avui és Gideon Samson, 

escriptor de llibres per a nens i joves. Digue’m, Gideon, la premsa ha dit de tu que a 

Eilanddagen has escrit el primer petó més emocionant de la història de la literatura 



juvenil. Ara bé, creus realment que un trio és cosa per a aquestes edats?” Gideon va 

explicar que l’important no només va ser un petó, sinó el munt de coses que van passar 

aquell estiu a l’illa grega i que van fer madurar en Jakob, el seu personatge. I el 

presentador del concurs, Philip Freriks, se’l va escoltar amb atenció fent cara de pensar 

“sí que té corda aquest jove escriptor!”. 

 

(*) La traducció al català (feta per Carolina de Jong i Gustau Raluy) va ser finalista 

del premi Atrapallibres 2017-2018 en la categoria 10 anys. 

 

La trama de «Dies a l’illa» 

 

La mare de Jakob, l’Elsa, té una parella nova, en Kees, i tots dos volen marxar de 

vacances sols a Tailàndia. Per això l’Elsa envia en Jakob a casa del seu pare grec, que és 

l’amo d’un restaurant en una illa grega. En Jakob té dotze anys i pràcticament no se’n 

recorda, del pare. A sobre, quan va a recollir-lo a l’aeroport, el pare es presenta tard, 

amb una carraca de cotxe i parla neerlandès molt malament. Un neerlandès impropi del 

pare d’un nen holandès (pensa en Jakob)! En Jakob es tanca a l’habitació i no vol fer res 

que no sigui llegir i rellegir la pila de còmics que ha portat d’Holanda. No vol saber res 

ni del pare ni de l’illa ni de l’actual amiga del pare (a qui un dia es troba nua per casa). 

Un dia se les tenen tots dos, pare i fill. I en Jakob, enrabiat, marxa del restaurant 

i camina fins que es perd pels carrers blancs d’aquella illa desconeguda, enlluernat pel 

sol excessiu del migdia. Tot d’una, una veu el crida. És un noi de la seva edat, que li 

pregunta si és el “fill de l’holandesa” i li fa memòria que ells dos jugaven junts quan 

eren petits. El noi grec està segur que és ell, i li explica que quan tenia cinc anys la seva 

mare se’l va emportar als Països Baixos i no van tornar mai més! És en Michalis, un noi 

grec, holandès per part de pare i grec per part de mare, i que parla un neerlandès amb un 

accent una mica estrany. Els seus pares tenen un restaurant per a turistes, un parell de 

cantonades més enllà, que és la competència del pare d’en Jakob. 

En Michalis li ensenya totes les coses divertides que es poden fer en una illa a 

l’estiu, i en dos dies es fan molt amics. És una amistat intensa, sincera, plena 

d’admiració recíproca. El pare d’en Jakob s’alegra que el seu fill per fi s’hagi decidit a 

fer vida a l’illa (encara que el preu sigui que es relacioni amb el fill dels del restaurant 

de la competència que fan una mussaca incomestible!). I, per fi, pare i fill comencen a 

comunicar-se. 



Un bon dia, la novieta d’en Michalis aterra a l’illa. És una noia d’Amsterdam 

que té tretze anys i que va cada estiu de vacances a l’illa. Es diu Puck i és eixerida, 

llesta, esportista i parla neerlandès com cal. Ah, i és mooolt mona. Els tres es fan 

inseparables. Tot i així, en Jakob creu que de vegades, quan els altres dos es fan petons, 

ell hi està de més. Van a les festes populars (el primer ball!), neden al mar de nit, 

s’expliquen històries misterioses de matinada (en Jakob, que és un any més petit que els 

altres dos, per estar a l’altura repeteix les històries de la mitologia grega que li explica el 

seu pare). 

Un dia en Michalis i la Puck estan enfeinats fent-se un petó i en Jakob, 

incòmode, fa el gest de marxar. Però una mà el reté agafant-lo per la cuixa. És la Puck, 

que li diu: no marxis. Immediatament la noia gira el cap i li fa un petó molt llarg, 

indescriptible, infinit. I quan s’acaba, en Jakob es mira esporuguit el seu amic, esperant 

una reacció d’enuig monumental. Però, sorprenentment, en Michális se’l mira amb cara 

riallera, perquè està plenament d’acord amb el que està passant. 

Tots tres viuen una relació apassionada. No volen separar-se mai més, i en 

Jakob, que ara no vol tornar a Holanda, perllonga les vacances. Però un malentès 

enverina la relació i es produeix una ruptura de tothom amb tothom. De cop i volta, no 

es volen ni veure. Mai més. Aleshores en Jakob, que aquell estiu madura a passos de 

gegant, agafa les regnes de la situació i aconsegueix fer sortir els altres dos del seu 

tancament i fer que tots tres s’enfrontin als sentiments propis per arribar a l’acord que es 

mereix la seva amistat. Un acord, però, en el qual es menteix una mica, perquè 

l’enamorament s’ho val. 

 

Els temes 

 

La relació amb el pare quan en Jakob fa anys que no l’ha vist. 

Les normes de l’enamorament. 

La diferència entre l’amistat i l’enamorament. 

Què passa quan t’enamores de la novieta del teu millor amic? 

 

 

  



Qüestions lingüístiques... 

 

Una llengua que no és la seva: el personatge del pare d’en Jakob, en Yiannis Zervakis, 

és molt important, perquè creix al llarg del llibre: comença sent una mica “cafre”, però 

acaba sent un home entranyable i amb una gran saviesa pràctica. D’altra banda, al pare 

d’en Jakob el persegueix una història: no haver lluitat prou per la mare d’en Jakob. I per 

això empeny el seu fill a lluitar per allò que desitja, perquè no li passi com a ell. 

La traducció té la dificultat afegida d’adaptar al català el neerlandès mal parlat, 

molt graciós, que parla el pare, que sobretot consisteix a alterar l’ordre dels elements de 

la frase, especialment la posició del verb auxiliar i del participi, i les inversions dels 

sintagmes nominal i verbal que el neerlandès exigeix en determinades construccions 

sintàctiques. Cal una mica de gràcia i de fixar-se en els errors que cometen els nostres 

estrangers catalanoparlants! 

 

En segona persona: al principi crida l’atenció que el protagonista parli d’ell mateix en 

segona persona, com si es parles a si mateix o s’estigués adreçant al lector. Però 

precisament per això el lector entra molt de pressa en el relat, perquè, com diu a la 

dedicatòria inicial, “aquesta història és per a tu”. I tu ets Jakob. 

 

Què n’ha dit la premsa 

 

‘Gideon Samson té la gran habilitat de transformar la vulnerabilitat dels nens en la 

seva força.’ De Volkskrant 

 

‘L’atmosfera a Dies a l’illa de Gideon Samson és elèctrica.’  Trouw 

 

‘Gideon Samson manté la tensió fins al final d’aquesta història original sobre les 

emocions confuses que et poden envair durant la pubertat.’ 7 Days 

 

‘Els llibres de Samson sempre són una experiència. Aquest és potser el millor de tots.’ 

Elsevier 
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Aquesta història és per a tu 
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Pàg. 7 

 

Tu ja hi ets. Tu sí. A la motxilla no hi portes la bossa amb l’entrepà ni els deures acabats 

de fer, sinó un passaport nou de trinca, un mòbil desconnectat, un quadern de 

passatemps a mig fer i una bosseta de regalèssies gairebé buida. 

Al costat hi tens una maleta blava recolzada contra una reixa alta i rovellada. A 

menys d’un metre, un gos amb el pelatge tacat jeu endormiscat a la vorera. La maleta és 

teva. El gos, no. Sembla que l’animal no és de ningú. 

 –Quan surtis fora, el pare t’estarà esperant –t’ha dit la mare aquest matí a 

Schiphol, tres vegades com a mínim. 

 –Segur? 

–T’ho prometo. M’ha dit que segur que hi seria. 

–Però si no hi parles mai! 

La mare ha somrigut, però no pas perquè li fes gràcia. 

–Gairebé mai –ha puntualitzat–. I fes el favor de no donar-hi més voltes. 

El pla era que volaries tot sol a l’illa, i en Yiannis t’esperaria a l’arribada. El 

pare i la mare havien quedat d’aquesta manera. Ell et recolliria, i després aniríeu tots 

dos cap al poble. 

 

Pàg. 8 

 

–Com sé que em reconeixerà? 

La mare t’ha mirat amb cara de sorpresa. 

–Jo, em sembla que no el reconeixeré. 

–No diguis ximpleries! 

L’última vegada que vas veure el pare va ser fa quatre anys, per Nadal a 

Holanda. Si fos per tu, podrien haver-ne passat quatre més, perquè durant tot aquest 

temps no l’has trobat a faltar gaire. Però la mare tenia idees ben diferents sobre aquell 

tema. Ella volia passar l’estiu d’una altra manera. Bé, de fet, tot havia estat idea d’en 

Kees. 



–Ja ho entenc –vas dir quan la mare t’ho va explicar fa unes setmanes–. No 

voleu que vingui amb vosaltres. 

–D’on ho treus això? 

–I per això m’envieu fora. 

El cas és que en Kees vol anar de vacances només amb la teva mare, perquè li 

sembla que és el súmmum del romanticisme. Així podran dormir junts en hotels 

elegants i sortir a sopar fora sempre que els vingui de gust, sense tenir-te a tu pel mig i 

sense que, per casualitat, surtis en cap de les seves cent mil fotos. En Kees està 

enamorat des del principi de la teva mare, i, pel que sembla, ell a ella també li agrada 

molt. 

–Mira, Jacob –. La mare va moure el cap a banda i banda. –Saps quant val un 

viatge a Tailàndia? En Kees m’ho paga tot. 

–És un encant, en Kees. 

–I tant que sí! –va dir, fent que sí amb el cap–. I si hi anéssim tots tres seria 

encara molt més car. Oi que ho entens? No vull abusar d’ell.  

O sigui que la mare no volia abusar d’en Kees. Aquesta va ser l’explicació. Però 

tu ho tens molt clar: a ella i a en Kees els fas nosa. Com que volen petonejar-se 

tranquil·lament, et facturen cap a casa del teu pare grec, un pare a qui pràcticament no 

coneixes. Però, per a la mare això no només no és un problema, sinó que, segons les 

seves paraules textuals, “servirà per a què les coses comencin a canviar”. 

 

Pàg. 9 

 

–Canviar? Quines coses han de canviar? 

I aleshores vas recórrer a l’últim argument, vas fer el darrer intent per, si us plau, 

no haver-hi d’anar. 

–Mama –vas dir–, segur que no em vindrà a buscar. 

–Pots estar segur que sí! –va ser la seva única resposta. I la discussió, si és que 

allò podia considerar-se una discussió, es va acabar. 

 

Doncs tenies raó. I tant que tenies raó! Després de més de tres hores volant per damunt 

dels núvols, has aterrat en aquest petit aeroport de l’illa i, efectivament, en Yiannis 

Zervakis no t’està esperant. És justament al revés: ets tu qui l’espera. I des de fa força 



estona. Primer uns minuts, després un quart d’hora i gairebé sense adonar-te’n ja ha 

passat mitja hora. 

 La gent que acaba d’aterrar o que és a punt d’embarcar passa volant pel teu 

costat. No et veuen, però aquesta és la intenció. Hàbilment t’has fet invisible, per reduir 

al màxim la possibilitat que, de cop, algú se t’acosti i et pregunti què hi fas allà tot sol, o 

on són els pares, o com et dius i d’on vens, i si saps segur que et vindran a recollir avui. 

 Fa calor, aquí, al costat de la reixa. Fa una calor asfixiant. Et despenges la 

motxilla de les espatlles i la deixes a terra, al costat teu. Després de les vacances en 

tindràs una de nova, una de gran. Una motxilla “d’anar a l’institut”. 

 Mires al voltant, a través de la calor i, una mica més enllà, veus un autocar 

turístic que gruny amb la porta del maleter oberta. Unes persones vestides amb polos de 

colors i amb unes carpetes plenes de formularis a les mans intenten ficar dins de 

l’autocar un grup de turistes mansos. Reconeixes una parella gran que estava a la cua a 

Schipol. L’home porta una camisa ampla de quadrets, pantalons curts i sandàlies amb 

mitjons. La dona, un vestit de floretes ondejant i un barret bastant ridícul. A Holanda, 

aquells dos es van comportar com si fossin el teu avi i la teva àvia, i a la cua 

d’embarcament van voler donar-te conversa. 

 

Pàg. 10 

 

–Viatges tot sol? – va preguntar el senyor Quadrets-amb-sandàlies-i-mitjons, 

amb un to una mica preocupat. 

Tu vas fer que sí amb el cap, mentre la senyora Floretes-amb-barret t’examinava 

amb atenció. 

 –Ja està permès viatjar sol, a la teva edat? –va preguntar. 

 Hauries pogut explicar-los que la mare t’havia promès que un empleat de la 

companyia aèria t’acompanyaria, que ella no sabia que aquest servei s’ha de contractar 

amb vint-i-quatre hores d’antelació i però que després (ahir al migdia) va assabentar-se 

que els nens, a partir dels dotze anys, també poden viatjar sense ajuda. Però en comptes 

d’això, vas dir: 

 –Viatjar sol surt més barat. 

 Els teus avis temporals van riure. Van prometre que et vigilarien una mica, però 

aquí al sol ja no et veuen i tenen tota l’atenció centrada en les seves maletes que, 



després d’uns quants cops i unes quantes empentes, van a parar a la panxa famolenca de 

l’autocar. 

 Arriba un cotxe, l’enèsim. Aquest tampoc és el teu pare. No saps ni tan sols de 

quina marca és el seu cotxe, ni de quin color. Ben pensat, t’ho haurien pogut explicar 

abans. I la mare, per què no t’ha donat el telèfon del pare? Així li hauries pogut trucar i 

preguntar-li si t’havies estar florint aquí gaire estona més.  

 Ara podries treure el mòbil de la motxilla i trucar a la mare. I ella podria trucar a 

en Yiannis. Però, la veritat, no tens gens ni mica de ganes de parla-hi. Per això a Schipol 

vas apagat immediatament el mòbil. El millor és que, de moment, aquesta cosa no torni 

a estar encesa. 

 Els segons s’arrosseguen un rere l’altre. I cada cop fa més calor. Fa gairebé una 

hora que et regalimen gotes de suor del cap, com una aixeta oberta que en aquest temps 

tòrrid no vol tancar-se mai més. La samarreta sembla que acabi de ser pescada dins 

d’una palangana. El teu pare encara no apareix per enlloc. 

 Mires al costat, cap al gos sense amo. 

 

Pàg. 11 

 

–I tu què en penses? –li preguntes. Però el gos no respon, perquè al cap i a la fi 

és un gos, i els gossos tenen coses millors a fer que respondre als nois que de cop es 

posen a fer preguntes. 

–Bah! –penses (i dius en veu alta, també)–. No em facis cas. 

El gos jeu mandrosament i sembla que no tingui intenció de moure’s, però tot 

d’una alça un xic el cap endormiscat i dreça un instant les amples orelles. I just quan et 

ve al cap la possibilitat que t’estiguis esperant en una reixa equivocada i que el teu pare 

en aquell mateix moment t’estigui buscant desesperadament en una altra sortida de 

l’aeroport, tu també sents els estossecs d’un cotxe molt vell que s’acosta lentament cap 

a tu. 

 

  



2 

 

 

 

P. 12 

 

–I l’Elsa, és bé l’Elsa? 

En Yiannis seu davant del volant gastat d’un automòbil gris fosc ple de bonys, 

amb la mirada posada a la carretera. 

 Tu vas al costat, assegut sobre una muntanyeta de partícules de goma escuma 

seca de color groc marronós provinents del seient estripat. A terra hi ha tants trastos, 

que queda tot just l’espai per posar-hi la motxilla al costat dels peus. 

–Sí, molt bé. 

Ell assenteix amb el cap, prem una mica més l’accelerador i el motor ronca per 

avançar un  camió. 

Dins el cotxe gairebé no us dieu res. Les poques vegades que un de vosaltres 

obre la boca és per dir tres o quatre paraules, i com que el silenci et provoca una mena 

de pessigolleig i no tens ni la més mínima idea de què has d’explicar de tu al teu pare, li 

fas l’única pregunta que et ve al cap. És una pregunta exactament igual que la que t’ha 

fet ell (però en neerlandès correcte). 

–Uh, què? –pregunta en Yiannis. 

– El restaurant, que si va bé. 

–Ah. 

 

Pàg. 13 

 

És cuiner, el teu pare. Sempre ho ha estat. En Yiannis cuina set dies a la setmana 

a la cuina del seu restaurant (és a dir, que no només n’és el cuiner, sinó també l’amo), 

per als turistes que seuen a la terrassa amb grans expectatives perquè un altre senyor o 

una altra senyora d’una important editorial de guies de viatge ha escrit en una guia 

gruixuda sobre l’illa que al poble del teu pare hi ha un restaurant molt recomanable. 

A la plana 191 d’aquella guia, concretament a la columna de l’esquerra i una 

miqueta més avall de la meitat de la pàgina, just damunt de la foto en blanc i negre una 

mica borrosa on el xef-cuiner Yiannis Zervakis del restaurant Elsa (les sis paraules en 



cursiva estan al peu de la foto) mira a la càmera amb un somriure un punt vague però 

clarament orgullós, parlen de plats autèntics, ingredients frescos i preparats amb amor, 

la qual cosa vol dir probablement que el teu pare es pren molt seriosament la preparació 

de tot aquell menjar. 

–El restaurant és bé. 

Sembla que faci servir el verb ‘ésser’ expressament. 

–D’acord –respons. I penses en la guia de viatges que hi ha en un prestatge de 

l’habitació de la mare des de fa molt de temps (probablement més temps del que 

recordes). De vegades, quan estàs sol a casa, agafes aquella guia rebregada i la fulleges 

fins que arribes a la pàgina on hi ha el somriure del xef-cuiner Yiannis Zervakis. 

El pare fa un cop de volant, avança un altre cotxe i diu: 

–O potser dir: pot anar millor. 

Et preguntes en què quedem: bé, o pot anar millor? I com si pogués llegir-te els 

pensaments (la qual cosa naturalment no pot fer, perquè llegir el pensament dels altres 

és impossible), t’explica: 

–L’estiu fa agost al restaurant. 

–Ah, ja ho entenc –dius, i ho entens de veritat. No saps ben bé què més pots 

preguntar, i el pare torna a concentrar-se en la carretera. 

 

Pàg. 14 

 

Torna aquella mena de pessigolleig. 

–I en Harry? –pregunta en Yiannis, després d’una estona en silenci. 

–Qui? 

–Harry –repeteix, mentre continua mirant endavant–. Amic d’Elsa. 

–Tu vols dir en Kees. 

–Kees? 

–Sí. 

–Potser sí–. En Yiannis toca la botzina a dues cabres que pasturen al costat de la 

carretera. No sembla que hagin tingut intenció de travessar-la en cap moment i es 

queden mirant només per l’ensurt d’aquell soroll agut–. Ell també és bé? 

–Sí, i tant! –dius–. Molt bé. 

En Yiannis fa que sí amb el cap igual com ha fet abans i la conversa torna a estar 

acabada. 



El viatge continua en silenci i amb el pessigolleig, per carreteres plenes de 

revolts i de forats. De vegades, la carretera s’acaba de cop, com si els homes que la 

construïen haguessin anat a dinar i després no s’haguessin recordat de tornar per 

continuar la feina. Aleshores avanceu a batzegades sobre pedres i clots, fins que de cop 

torneu a trobar l’asfalt i el cotxe, i tot el que hi ha dins, para de tremolar. De tant en tant, 

penses a ajupir-te endavant per agafar una regalèssia de la motxilla, però cada vegada hi 

ha una raó per no fer-ho. 

En Yiannis diu unes paraules en grec. 

–M’ho dius a mi? –t’atreveixes a preguntar. 

Ell et fa una ràpida mirada de reüll. –A qui et sembla que jo parlo, si no? 

–Jo no sé grec. 

–Però, tu no ets meu fill? 

Ell no és gens parlador i tu tampoc no ho ets gens. A banda d’això, poques 

semblances es poden trobar entre tots dos. Ara mateix, fins i tot tens la sensació que 

aquell home que seu al costat teu no pot ser de cap manera el teu pare. I, per tant, tu 

tampoc no pots ser el seu fill. 

 

Pàg. 15 

 

–No has oblidat llengua, Jakos? –pregunta en Yiannis, amb una entonació com 

si no fos una pregunta. 

Jakos. Només hi ha una persona al món et diu així. No recordes quan va ser 

l’última vegada que vas pensar en aquest nom estrany. Probablement quasi l’havies 

oblidat, i t’ha tornat al cap ara que li sents dir a ell. Tu (o sigui, en Jakos) li expliques 

que fa molt de temps que no has escoltat ni has parlat grec. En Yiannis va fent que sí 

amb el cap, i després no us dieu res més. 

 

El cotxe entra remugant al poble. En Yiannis gira a l’esquerra, una altra vegada a 

l’esquerra, al final del carrer a la dreta (tu no reconeixes res), entra en un carreró i 

s’aparca en un costat. 

 –Benvinguts, nois! –exclama una veu quan sortiu d’aquella carraca plena de 

bonys. 

 –La Gertie –et diu en Yiannis, com si haguessis preguntat qui era (cosa que no 

has fet) i com si aquell nom ho aclarís tot (cosa que tampoc no ho fa). 



 Tu et carregues la motxilla a l’esquena. En Yiannis obre el maleter, en treu la 

teva maleta blava, tanca la porta del darrere del cotxe i camina arrossegant la maleta. 

Allà, al bell mig del carrer, enmig de les tauletes quadrades envoltades de cadires de 

colors, hi ha una senyora que sembla ser que es diu Gertie. És rossa i prima. O potser no 

ho és tan, de prima, si la mires ben mirada. Va vestida amb un top morat, una faldilla 

llarga de llunes vermelles i blanques i du sabates negres de tacons. Mentre en Yiannis i 

tu us hi acosteu, la Gertie esbossa un ample somriure. Diu alguna cosa, però la remor de 

les rodetes de la maleta sobre el terra empedrat ressona tant entre les parets de les cases, 

que no s’entén què diu.  

 –Vet aquí en Jakob! –diu la Gertie quan esteu davant del seu nas i les rodes de la 

maleta s’han calmat. Tu no dius res. La Gertie s’inclina endavant i, sense preguntar-

t’ho, et fa un petó a la galta dreta i un altre a la galta esquerra. 

–Benvingut –repeteix–. Quina alegria que hagis vingut. 

 

Pàg. 16 

 

 Mires en Yiannis, però a la seva cara no hi ha res que reveli qui és, realment, 

aquesta Gertie. Què hi fa al restaurant? Hi treballa, o és alguna cosa més? Al Yiannis li 

atrauen les dones holandeses (si no fos per aquest fet, tu no hauries existit mai). Però 

ningú no t’havia parlat mai encara de la tal Gertie. 

 –Puc pujar les meves coses a l’habitació? 

 La Gertie es mira en Yiannis, i ell li torna la mirada. 

 –No li has dit res? –pregunta. 

 En Yiannis es grata el cap. 

 –Sí... –diu dubtós –. Encara això no t’he explicat, Jakos, bé doncs... 

 Aleshores t’assabentes que dormiràs en un sofà. Al pis de sobre del restaurant hi 

ha una habitació de convidats, però com que a l’hivern el restaurant no ha funcionat 

gaire bé, en Yiannis l’ha llogada. “Temporalment”, diu. I ara entens qui és la Gertie. 

 

Fa vuit anys, la mare se’t va endur a Holanda. No sabies què n’havia quedat, de tot 

aquell temps passat, dins el teu cap. Però quan en Yiannis empeny la porta del 

restaurant i tu entres darrere d’ell, et comencen a venir al cap records, molt lentament, 

com un vídeo amb mala connexió a internet que es reprodueix amb pauses i 

vacil·lacions. 



 Primer recordes el racó de la llar de foc, després els portatovallons de plàstic i 

els salers i els pebrers damunt la barra de fusta i després la cuina mig oberta plena de 

plats i paelles. Reconeixes el dibuix a la paret de dues dones que s’assemblen molt, el 

suport amb centenars de copes de vi penjades i les cortines que et deixen veure de dins 

cap enfora, però no de fora cap endins. 

 –Tu vas dalt a mirar –proposa en Yiannis–. I jo, a la cuina. 

 Travesses el restaurant i vas cap al passadís. Aixeques la maleta, però no prou 

com per evitar que repiqui contra els esglaons. I la fas rodar cap a la gran habitació amb 

el sofà verd que, ara per ara, encara no és un llit. 

 –És un bon sofà –fa una veu darrere teu. La Gertie s’ha tret les sabates de tacons 

i t’ha seguit descalça, sense fer soroll. 

 

Pàg. 17 

 

–Sí –dius. Veus deu ungles de color vermell fosc. –Ja ho veig. 

 Deixes la maleta al costat del teu futur llit i, sense treure’t la motxilla de 

l’esquena, et deixes caure sobre els coixins destenyits. A continuació, mires la Gertie 

llargament, fins que ella se sent obligada a dir alguna cosa. 

 –Bé –diu finalment. 

 –Bé –repeteixes. 

 La Gertie fa que sí amb el cap i tu no saps per què.  

–Em sembla que vaig a ajudar el teu pare, a la cuina –diu. 

 –Bé –tornes a dir. 

 La Gertie torna a assentir amb el cap, es gira i desapareix de l’habitació, amb els 

seus dits pintats amb laca vermella. 

 

(...) 
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Pàg. 20 

 

A les nits el sofà es transforma en un llit, i l’endemà torna a ser un sofà. Has empès el 

ventilador atrotinat per posar-lo al davant, has tret els còmics de la maleta i els has posat 

sobre el respatller, i així, amb el vent a la cara i el cul enfonsat en els coixins, has 

consagrat tres dies seguits a la lectura que t’has portat. 

 Cada còmic llegit va a parar a la pila de Còmics llegits, i tot i que fa molt poc 

que ets a l’illa, aquesta pila ja és visiblement més alta que la dels que encara has de 

començar. 

 –Jakob? –La Gertie ha pujat, com fa sovint. Està davant de la porta tancada i 

pregunta: 

 –Vols venir amb mi al mercat, a la ciutat? 

 Comptes mentalment fins a cinc. 

 –Jakob? 

 Fins a deu. 

 –Estàs aquí? 

 L’illa és exactament tan horrible com t’esperaves. O no, pitjor encara (sembla 

que això és possible). Com que no coneixes ningú en aquest maleït poble, et negues a 

sortir de casa (és ben lògic). A més a més, fora hi fa una calor tan insuportable, que 

només que caminessis un minut estaries totalment xop de suor. 

 

Pàg. 21 

 

 –Hola? –. La Gertie és persistent, però tu et mantens en silenci davant del 

ventilador giratori. 

 –Estàs aquí? –torna a preguntar–. He d’anar a fer unes compres, i he pensat que 

també podríem mirar si hi ha altres cosetes interessants. 

 La companya de casa temporal del pare no paga el lloguer amb diners, d’això ja 

t’he n’has adonat. De dia fa les compres per al restaurant, i de nit para les taules i atén 

els clients de la terrassa. En Yiannis no té temps per fer-ho. Treballa tot el dia a la cuina. 



 –Jakob? –se sent per tercera vegada–. O és que parlo a una porta tancada? 

 Ben mirat, és justament el que fa en aquests moments.  

 –M’agradaria molt que hi anéssim junts –et diu (o li ho diu a la porta)–. I així de 

passada surts una mica. Què me’n dius, bona idea, eh? 

 Si no li respons, segur que es quedarà allà on és una bona estona, perquè la porta 

segur que no respondrà res. I per això dius: 

 –Ara mateix estic llegint. 

 Hi ha un silenci, i finalment la Gertie pregunta: 

 –Què llegeixes? 

 –Un còmic. 

Un altre silenci, i diu: 

–Quin còmic? 

Fas un sospir profund. Potser el que passa és que la Gertie cobra en comptes de 

pagar. Potser el teu pare li paga un euro per cada pregunta que et fa fingint interès, cinc 

si aconsegueix convèncer-te que surtis de l’habitació, i si l’acompanyes al mercat a 

buscar altres cosetes interessants –per cert, què vol dir amb això?– probablement li’n 

cauen deu. 

–Puc entrar? 

Tu dius “sí, passa” (si no, no te la trauràs mai de sobre), i immediatament la 

porta callada s’obre. Allà hi ha la Gertie amb el seu somriure. Segur que es pensa que 

l’acompanyaràs. 

 

Pàg. 22 

–Saps que jo també era una gran devoradora de còmics? 

S’acosta al sofà i, sense preguntar-ho, s’asseu al costat teu. Amb el dit 

ressegueix els títols que hi ha al respatller, com si volgués comprovar si els còmics 

d’aquella pila són igual de bons que els que ella llegia. 

–No vinc a la ciutat –dius. 

–De debò que no? 

Fas que no amb el cap. 

–No, ves-hi tu. 

–Penses quedar-te aquí tot un altre dia? 

–Sí. 

–Segur? 



Per ser totalment sincer, ni tan sols voldries ser aquí. Ni en aquesta habitació, ni 

en aquesta casa, ni en aquest poble, ni en aquesta illa. 

–Tu mateix –diu la Gertie– . Però, si jo fos tu, tindria ganes de sortir. 

–Tu no ets jo. 

–Tens raó. Però també està bé llegir a la platja, per exemple –diu mentre 

assenteix amb el cap. 

Algunes converses simplement duren més del compte, i aquesta n’és una. 

–Sortiré a fer un vol –menteixes a la Gertie–. Després. 

Ella torna a fer que sí amb el cap.  

–Sí –diu–. Em sembla molt bona idea. Estàs segur que no vols acompanyar-me 

al mercat? Eh? 

–Molt segur. 

–I la pròxima vegada? 

–Sí, potser. 

–Bé. 

–Bé. 

I, al cap d’uns moments, per fi les deu ungles vermelles toquen el dos. 

 

(...) 
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–Jakos! –crida una veu des de baix de l’escala. 

 Encara falta força estona per dinar –d’això n’estàs segur–, per tant, deu ser per 

una altra cosa. I abans que puguis respondre, sents els peuassos d’en Yiannis que 

ressonen per l’escala. Al cap d’uns segons la porta de l’habitació s’obre d’una revolada. 

 –Jakos! –diu un altre cop. Encara és el matí, però ell ja du un davantal damunt la 

seva gran panxa. 

 –Ara vens amb mi a baix, d’acord? 

 Deixes el còmic (has girat la pila i has tornat a començar per dalt) damunt del 

sofà. 

 –Sí, però és que estic... 

 –Jo dic ara –. En Yiannis et mira seriós–. Jo parlo amb tu un moment. 

 

A baix, al restaurant, en Yiannis arrossega dues cadires cap a una tauleta. Us hi asseieu 

tots dos, un davant de l’altre. 

–Jakos –diu en Yiannis per tercera vegada–. Penso les coses cal canviar una 

mica aquí. 

 

Pàg. 28 

 

–Quines coses? 

–Tu saps què jo dic. 

No dius res. 

–Quant temps fa que tu aquí? 

–Tres dies. O quatre. 

En Yiannis assenteix amb el cap. 

–I què tu fas exactament els dies que tu aquí? 

–Llegir –respons. 

–Llegir –repeteix en Yiannis–. A dalt, sempre habitació. 



–Què té de dolent? 

–Res dolent – diu en Yiannis–. Però una mica dolent, sí. Per què tu sempre aquí 

tancat, i no surts fora a descobrir el poble i a la platja i a nedar i a totes aquestes 

coses? 

–Ah, sí? Amb qui? 

–Amb qui? –en Yiannis et mira i fa cara de no entendre’t–. Què amb qui? Aquí 

moltes persones! Aquí ple de gent! 

Això és ben cert, però jo no les conec, aquestes persones. 

–Doncs tu coneix-les! –. En Yiannis s’alça de la cadira i agafa un pollastre 

sencer de la nevera. Potser ja porta massa estona sense cuinar–. Així, tu i jo d’acord? –

diu mentre posa el pollastre en una gran safata de vidre i li afegeix sal i pebre. 

–D’acord en què? 

En Yiannis ruixa el pollastre amb un generós raig d’oli d’oliva i comença a 

manipular-lo violentament. 

–D’acord tu canvies. 

Et mires en Yiannis i alces les espatlles. Ell et torna la mirada i diu: 

–Diem: tu i jo d’acord, sí? 

–Bé, psí –. T’aixeques per pujar a l’habitació, però tot d’una  canvies d’idea–. Jo 

també he de parlar amb tu. 

–Ah. 

–Sobre la Gertie. 

En Yiannis enretira les mans de la safata gran plena de pollastre i d’oli d’oliva i 

se les eixuga al davantal, damunt de la panxa. Et mira esperant que parlis, i preguntes: 

 

Pàg. 29 

 

–Saps que va despullada per casa?  

–Sí, ho sé, ella despullada –diu en Yiannis. 

Us quedeu tots dos en silenci. Ell probablement perquè no té res més per afegir, i 

tu perquè, sorprès per la resposta, no se t’acut què has de dir. Per això repeteixes: 

–Ja ho sabies... 

En Yiannis fa que sí amb el cap i torna a enfonsar les mans dins de la safata. 

–I ho trobes normal? 



–Normal, normal... –Si escoltes amb atenció pots sentir com deu dits greixosos 

maseguen al pollastre. En Yiannis continua manipulant-lo amb força i diu:  

–Què es pot dir és normal? 

Poses cara d’empipat, tant com pots. 

–Per què no es tapa una mica? 

–Tu això preguntes a la Gertie. 

–T’ho estic preguntant a tu! 

En Yiannis sospira. 

–Jakos... 

–No em diguis Jakos. 

–Què? 

–Que em dic Jakob. 

En Yiannis sospira de nou. 

–Jakos –diu–. Jo fart de les teves queixes! 

–Jakob! –exclames–. Em dic Jakob! Com t’ho he de dir?  

I tot seguit dius més coses, moltes més coses. Que aquesta illa és un pal, un 

avorriment, que el teu pare només té temps per a ell i per al seu maleït restaurant, i que 

la Gertie és una ximple que faria bé de fotre el camp i anar a ensenyar el cul a un altre 

lloc (sí, això també ho dius). Dius que no tens gens de ganes de sortir a conèixer gent, ni 

gens de ganes de canviar. Canviar, per què? D’on ha tret son pare que ha de canviar? A 

més, ¿no entén que a ell li hauria agradat més anar a Tailàndia, amb la mare i el Kees, 

en un hotel amb classe? 

–Allà sí que hauria estat divertit! –crides–. Hauria estat el normal! I no venir a 

aquest antre estúpid i brut... 

 

Pàg. 30 

 

–ARKETÀ! 

Sembla el crit de guerra d’un samurai japonès, però el crit el fa en Yiannis, en 

grec. Amb el bram eixordador salten esquitxos d’oli per tota la cuina i fins i tot el 

pollastre de la safata se sobresalta. 

–PROU! –crida en Yiannis seguidament, ara en neerlandès. 

Et quedes quiet, on feia estona que eres. 



–No saps fer més coses que queixar-te? –llança enrabiat el teu pare–. Tu penses: 

vaig a l’illa i tu i jo anirem junts tot el dia de festa al sol? 

No goses respondre. 

–Penses tu aquesta és la vida aquí? De veritat això penses? 

Empasses saliva, voldries dir que no i que realment entens que té molta feina, 

però ara en Yiannis està realment desfermat i la tempesta de paraules furioses encara 

ressona. 

–Si creus aquí vida de ganduls i de nens malcriats, tu endavant, d’acord? Tu 

endavant! 

–No –dius fent que no amb el cap. Però el to és més alt i gemegós del que 

voldries–. No vull dir això–. Ara la teva veu té una miqueta més de fermesa–. Jo només 

penso que... 

–Sí? –crida en Yiannis irritat–. Penses? Què penses? M’esperava tu penses una 

mica més! Per exemple, tu pots pensar com és per mi tot plegat! 

Ja no saps què dir, potser perquè no hi ha res més a dir. Sembla que no hi ha 

paraules prou fortes per combatre aquella tempesta de frases. Abaixes el cap i mires les 

rajoles del terra restaurant, i just quan descobreixes que una esquerda llarga i 

serpentejant en una de les rajoles té clarament la forma d’un cap de gat (la qual cosa és 

un xic curiosa, però no té gens ni mica d’interès) en Yiannis obre de nou la boca i en 

surt el tro més eixordador de la tempesta. 

–Jo no he demanat tu vens aquí. 

 

Pàg. 31 

 

Per un moment, fugaç com un llampec, penses que l’has entès malament. El seu 

neerlandès no és gaire bo, i quin pare estaria prou boig com per dir al seu fill una cosa 

tan fora de lloc? Però no passa ni un segon, i sents l’última frase del Yannis com una 

forta bufetada que et ressona amb fúria dins del cap.  

El gat de l’esquerda de la rajola comença a fer bufecs. Des de la safata de vidre, 

la pell del pollastre surt i s’arrossega per terra, per les parets i t’arriba als braços. Et 

mires en Yiannis llargament, fixament, i saps una cosa segura: aquell home encegat de 

ràbia que és allà a la cuina no és el teu pare. 

 Arketá. És més que prou. Sense mirar enrere, camines cap a la porta del 

restaurant i te’n vas. 



 

Surts pel carreró i camines sense rumb pels carrers. Si fos possible, aniries caminant 

sense parar fins a Holanda. Però, en aquest estúpid poble, camines un minut i ja no saps 

on ets. Tots els carrers i els carrerons s’assemblen, així que vagareges cap al mar. 

–Hola –diu de sobte una veu darrere teu. 

 I tu et voltes, encara enfadat, naturalment. De fet, també es podria dir enutjat, 

furiós, enrabiat o fins i tot furibund. Però l’estat en què et trobes segur que té molt poc a 

veure amb el noi que seu al muret de pedra que separa el carrer i de la platja. 

 Té els cabells negres i força llargs, aquest noi, i la cara alegrament colrada pel 

sol. Porta un banyador llarg blau i dues xancletes gastades. Res més. 

 –Holandès? –preguntes prudentment. 

El noi del muret fa que sí i després que no amb el cap. 

 –No? 

 –A mitges. 

 El noi somriu, i involuntàriament –sense que realment ho puguis evitar– tu 

també somrius. És com si un déu grec inexistent t’estirés les comissures del llavis cap 

amunt amb uns fils invisibles. 

 

Pàg. 32 

 

 –Igual que tu –diu el noi. 

–Igual que jo? –. El mires sorprès. Aquell noi sap qui ets? Si tu no el coneixes, el 

normal seria que ell tampoc no et conegués a tu. 

–Michális –diu el jove. 

–Perdona? 

Un altre cop aquell somriure, algú torna a estirar els fils invisibles dels teus 

llavis cap amunt i t’adones clarament que el noi que seu al muret de pedra té el somriure 

més encomanadís que has vist mai. Es posa una mà sobre el pit nu i diu: 

–Em dic Michális. 

–Ah, és clar –dius–. Jo em dic...  

–...Jakob –completa el noi que es diu Michális–, ja sé com et dius! 

–Em coneixes? –. Sembla una pregunta estranya, que se t’escapa sense pensar-

ho. 

En Michális fa que no amb el cap. 



–Que si et conec... –repeteix–. No sé si conèixer és la paraula correcta.  

Té un accent estrany, una mica com el d’en Yiannis 

–Oi que abans vivies aquí? 

–Sí –dic–. Però no em recordo gairebé de res. Fa molt de temps. 

En Michális assenteix amb el cap i diu: 

–Ja m’ho imagino. Jo tenia cinc anys i al poble tothom va parlar de l’holandesa 

que sense més ni més va marxar amb el nen. 

–No va ser sense més ni més. 

El noi va assentir novament amb el cap. 

–Les coses no passen mai perquè sí, Jakob. Això ja ho sé. Estàs enfadat? 

El mires i ell et mira esperant una resposta, però segur que t’ha vist com 

caminaves emprenyat pel carrer. 

–Amb el Yiannis de l’Elsa? 

 

Pàg. 33 

 

Sona estrany, el Yiannis de l’Elsa, com si el teu pare i la teva mare encara 

estiguessin junts. Però, per a la gent del poble, des de fa temps té un altre significat, i és 

evident que en Michális és del poble. Et coneix a tu i al teu pare, coneix el restaurant i 

està assegut al muret com si hi hagués estat des de sempre –com si fos el seu muret. 

Arronses les espatlles. Però, la veritat és que en aquell precís moment notes com 

el teu enorme enuig es desfà con un gelat al sol. 

–Fa massa calor per estar empipat –diu en Michális–. Vens amb mi? 

–On? 

Et mira amb la seva alegria encomanadissa i exclama: 

–Al mar, Jakob Zevakis! On, si no? 

D’una revolada es treu les xancletes i salta el muret, corre per la platja i vola 

entre els turistes i els para-sols en direcció a l’aigua calenta. 

 I mentre estàs palplantat al costat de les xancletes abandonades i mires com en 

Michális pica de peus amb força, estès d’esquena sobre les onades, notes una sensació 

un xic estranya, però gens desagradable, que t’inunda el cos. Una sensació que –d’això 

n’estàs segur– mai no havies experimentat i que, per aquesta raó, tampoc no saps les 

paraules exactes per descriure-la. 

 



Pàg. 34 

 

 –Es pot saber què passa? –pregunta la Gertie. 

Tu has arribat just a l’hora de dinar i des que ets allà el teu pare (que no és el teu pare) i 

tu no us heu dit ni una sola paraula. 

 –Què passa de què? –. En Yiannis fa com si la cosa no anés amb ell. 

La Gertie se’l mira incrèdula. 

 –No ho sé. L’únic que sé és que no és res agradable. 

En Yiannis carrega la forquilla al plat i s’omple la boca d’amanida. 

–Au, va! –diu la Gertie– No us passareu tot el sopar sense dir-vos res. 

–No tinc cap cosa per dir –diu en Yiannis amb la boca plena. 

Jo tampoc, penses, i seguidament penses en en Michális i el seu riure encomanadís. 

–No m’ho crec –diu la Gertie, ara ja no amb sorpresa, sinó més seriosa–. Aquest 

matí us he sentit des de dalt com cridàveu. I, no és que em vulgui ficar on no em 

demanen, però aquesta no és manera de parlar a un fill. 

 

Pàg. 35 

 

 En Yiannis deixa caure la forquilla sobre el plat fent soroll expressament- 

–Si tu no vols ficar-t’hi, és molt fàcil: tu no t’hi fiques 

–Sí, ho sento. 

–Ho sento, quina cosa sento? 

–Bé, sí. 

–Si us plau, calla. Tu no ensenyes a mi com educo el meu fill. 

La Gertie no diu res més i fa una mossegada ofesa. En Yiannis agafa de nou la 

forquilla i continua menjant en silenci. 

–No us baralleu –dius. 

–No ens barallem –diu la Gertie. 

Et sembla mentida que ara aquests dos de cop s’enfadin, per culpa teva. En fan 

un gra massa. I és per això que dius: 

–He dit coses que no estan bé. 

En Yiannis et fa una llambregada per damunt del plat. 

–Coses que no són veritat, vull dir. Que aquí és un avorriment i que preferiria 

estar en qualsevol altre lloc. 



Que la Gertie hauria de fotre el camp a ensenyar el cul a un altre lloc, d’això no 

en dius res. I continues:  

–No ho hauria d’haver dit. Em sap greu. 

 Mires la Gertie, perquè no t’atreveixes a mirar en Yiannis. Ella somriu i fa que 

sí amb el cap. Ella sí que s’atreveix a mirar en Yiannis i diu:  

–I tu? 

Et mires de cua d’ull el teu pare, que molt probablement sí que l’és, el teu pare. 

Ell remuga unes paraules inintel·ligibles. 

–Què dius? –pregunta la Gertie. 

–Coses mal dites, jo també –diu. 

–Em sembla que cap dels dos tenia un bon dia. Això ja passa, de vegades –diu la 

Gertie, que sembla alleujada.  

En Yiannis fa que sí amb el cap i tu preguntes:  

–Després podré anar a casa d’en Michális? 

El teu pare (perquè sí, sí que l’és) mira el seu plat i diu: 

–Quin? 

 

Pàg. 36 

 

Tu no entens la pregunta. 

–Aquí tothom té nom Michális –aclareix–. Vols dir tu Michális de Simon i 

Anastacia? 

–No ho sé –respons, perquè no tens ni idea de qui són aquests. Per tu és en 

Michalis del muret i en Michalis nedador. A part d’això, no en saps res més encara. 

–Del cafè de la platja? –prova en Yiannis. 

–Sí, aquests. 

En Michális et va explicar després de banyar-se que havia d’anar al bar a ajudar 

els pares. I que després podria tornar a fer coses divertides. 

–El menjar és el més dolent del poble, però el calaix el fan molt gran –diu el teu 

pare. 

–Ep, Yiannis, a què treu cap això ara? –. La Gertie mou el cap a banda i banda. 

–És veritat! Està escrit –diu rient. 

Penses en la columna de l’esquerra de la pàgina 191 de la guia de viatges 

gruixuda que hi ha al prestatge del llit de la mare. A l’apartat dedicat al poble parla de 



dos llocs més per menjar. Els teus ulls hi van ensopegar mentre observaves la foto del 

teu pare. Al Thálassa (que significa ‘mar’, això també ho posa) se serveixen plats 

tradicionals, tot i que res d’especial. L’altre lloc, el sempre atapeït Sunset Café, és un 

bon lloc per prendre una beguda a tocar del mar, però –diu textualment– la mussaca 

que hi fan té gust de cartró. 

–El Sunset Café –dius.  

–Sí –diu la Gertie–. En Simon i l’Anastacia són un encant. I els seus fills també. 

Saps que ell és neerlandès? 

A tu et sembla una casualitat, però a la Gertie no. Segons ella, al poble hi ha 

molta “al·logàmia”. 

–Molta què? 

–Una es casa amb un alemany. L’altra amb un suís. O amb un neerlandès. Des 

de fa molts anys aquí venen turistes i gent a passar l’hivern, i els succeeixen aquestes 

coses. 

La teva mare també era turista. No en parla mai, d’aquella època del seu passat. 

Però una vegada vas sentir que un dia, abans d’agafar l’avió per tornar a Holanda, va 

ensopegar amb el teu pare. I després ja no va agafar l’avió. O no encara. Perquè va 

haver-hi “al·logàmia”. 

En Yiannis pregunta si ara en Michális està treballant al cafè i si tu hi vas, i quan 

li dius que sí, ell fa amb el cap que pots anar-hi, naturalment. 

–Aquestes coses no cal tu preguntar-les, Jakos. Vull dir, Jakob –rectifica 

immediatament. 

–Tu pots fer coses amb Michális sempre que tu vols –. En Yiannis et somriu. –

Però em promets tu no menjaràs mai el cartró d’allà. 

–Yiannis! –la Gertie mou una altra vegada el cap a banda i banda–. Et sembla 

bonic dir això? 

Però tu li ho promets i el teu pare et fa un somriure encara més ample, que 

s’assembla molt a aquell somriure en blanc i negre que ja coneixes des de fa tant de 

temps. 


