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Capítol 1: Acollim una nena?
El Toni es mirava amb enveja la Laura i la Clara
des de la finestra de la seva habitació,
situada a les golfes1 de casa seva.
Se sentia molt sol.
Les dues amigues xerraven i reien al pati de la Laura.
De tant en tant, miraven cap a les golfes.
Enmig del pati creixia un castanyer,
d’on penjava un gronxador.
L’Albert, el germà de la Laura, s’hi gronxava.
La germana petita, la Tere,
plorava perquè també volia gronxar-s’hi.
El Toni vivia a la casa més bonica del barri de Molis.
Tenia teulada de pissarra i amplis finestrals,
per on entrava llum tot el dia.
L’havia construït el seu pare, que era arquitecte.
La seva mare, la Iolanda, l’omplia d’objectes preciosos
i es distreia tocant el piano.
De les feines de casa se n’ocupava
una assistenta amb molt de caràcter.

1. Part de la casa situada sota la teulada.
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Al jardí de casa seva creixien dos llimoners.
Però el Toni hauria preferit tenir un castanyer
amb un gronxador per jugar i riure.
Encara que tenia televisor, cadena musical,
un munt de jocs, llibres, piano, ordinador,
consola de joc i un violí antic,
al noi li faltava companyia.
El que més li hauria agradat, al Toni,
és tenir germans, com el seu amic Albert.
El noi va estar mirant els seus veïns
durant una llarga estona.
No podia concentrar-se en el violí.
A més, sentia el soroll de la televisió.
La Iolanda, la seva mare, mirava El robí amagat,
una sèrie de drames familiars.
En acabar l’episodi,
la televisió va seguir amb les notícies d’actualitat.
Explicava la guerra dels Balcans.
Queien bombes sobre la ciutat de Sarajevo,
la capital de Bòsnia.
Una periodista demanava voluntaris
per acollir nens abandonats a la ciutat.
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Aquella mateixa nit, havent sopat,
la Iolanda va dir al seu marit:
—Què et sembla si adoptem una nena?
Hi ha nenes precioses que necessiten pares.
La història del bebè d’El robí amagat,
i les tràgiques notícies sobre la guerra de Bòsnia,
havien despertat dins seu l’instint maternal.
El seu marit es va posar en guàrdia:
—I si ens surt tan rara com el Toni?
Allà va acabar la conversa.
La Iolanda no es va atrevir a insistir.
No obstant això, l’endemà,
va treure el mateix tema davant del seu fill.
Va explicar que diverses ONG2 buscaven llars
que acollissin nens bosnians
mentre durés aquella guerra.
Quan van haver acabat de sopar, els va tornar a proposar:
—Podríem acollir una nena. Ens anirà bé.
—Sí, tenim sis habitacions buides —va dir el Toni.
2. Organització No Governamental, entitat que no depèn
d’un Estat i organitza activitats d’interès social.
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El seu pare va arrufar les celles.
El Toni sabia que estava reflexionant.
Per fi, va aixecar la vista i va dir:
—Si us hi entossudiu, que vingui una nena.
Ens podem permetre cuidar-ne un més.
La Iolanda va insistir:
—M’agradaria que fos una nena rossa.
Al Toni li va encantar la idea i va exclamar:
—És igual! Si és morena, li pots tenyir els cabells.
—Me n’alegro per tu! Així no seràs tan capritxós.
Ja veuràs com els bosnians es conformen
amb menys que tu —li va comentar el seu pare.
El Toni va aguantar la crítica sense replicar.
Estava content. Ja no estaria tant sol.
Els dies següents,
la Iolanda va explicar les intencions que tenia
a les seves amigues.
El Toni va escoltar una conversa per telèfon
amb una d’elles.
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—Volem acollir una nena.
Ens és igual que sigui musulmana o cristiana,
sèrbia o croata...
—...?
—Millor que sigui rossa,
però tampoc no ens importa, si és morena.
El noi va notar que ho deia amb poc entusiasme,
com si s’estigués repensant la decisió.
—Ser una més a casa suposa incomoditats.
I el meu marit tampoc no em dona massa suport...
«Ja veuràs com no acollirem ningú!», va pensar el Toni
en veure que els dies passaven i no venia ningú.
La seva mare era una d’aquelles persones
que tenen molt bones intencions,
però que al final sempre es tiren enrere
per no complicar-se la vida.
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Capítol 2: L’arribada de l’Alba
Els pares de la Laura, l’Albert i la Tere
també havien vist la notícia de Bòsnia,
i van decidir acollir algun nen d’allà.
Però ells van reaccionar amb rapidesa.
Aquella nit es van entrevistar amb l’ACNUR3,
una de les organitzacions que demanava ajuda
per als refugiats de Bòsnia.
El matrimoni Altamira va sortir de l’entrevista
amb el compromís d’acollir una nena.
Al cap de pocs dies, l’ACNUR els va avisar
que anessin a l’aeroport de Barcena a rebre-la.
Els seus tres fills sentien una gran curiositat.
No s’imaginaven fins a quin punt l’arribada
d’aquella nena canviaria les seves vides.
A l’hora indicada, molt d’hora,
tota la família estava a l’aeroport.
De la noia només en sabien que es deia Mehic de cognom
i que tenia 12 anys.
Tota la resta seria una sorpresa.

3. Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats.
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Per l’escala de l’avió va aparèixer una nena.
El seu rostre, desnodrit i pàl·lid,
reflectia el patiment de la guerra.
Semblava espantada.
Portava un anorac blau amb estrelles grogues.
Li penjaven dues trenes rosses,
una llarguíssima i l’altra molt curta.
Amb una mà agafava una nina;
amb l’altra, una petita maleta molt gastada.
Deixant de banda els seus records i sentiments,
la nina i la maleta era tot el que la nena conservava
de la seva vida a Bòsnia.
Estava atordida i espantada,
no sabia què fer ni què dir.
A més, estava tan prima
que no aparentava els 12 anys que tenia.
En veure-la, l’Albert va comentar:
—Porta poca roba per passar l’hivern!
—Sembla espantada —va dir la Laura
mentre aixecava el cartell que duia a la mà,
en el qual es llegia: «Mehic».
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La Tere saltava d’alegria al costat dels seus pares,
que també estaven ansiosos.
La nena va reconèixer el seu cognom
i va deixar escapar un tímid somriure.
L’agafava de la mà una monitora de l’ACNUR.
Les dues es van acostar cap a la família Altamira.
La jove acompanyant els va preguntar:
—Els senyors Altamira?
—Sí, som nosaltres —va contestar la mare.
—Aquí tenen la nena que esperaven!
Un tresor! Ja ho veuran.
—Benvinguda, filla —la va abraçar la mare.
La senyora Altamira estava emocionada.
Recordava l’escena del dia en què ella mateixa,
sent una nena, va arribar a Barcena amb els seus pares
a la recerca de feina.
La monitora els va dir:
—Aquesta nena és molt valenta!
I ve a Espanya amb una gran il·lusió.
Estarà amb vostès fins que acabi la guerra.
16

SEGONA OMBRA.indd 16

25/8/21 13:48

I, dirigint-se a ella, va afegir:
—De tant en tant passaré a visitar-te.
Un a un, els membres de la família
van fer un petó a la nouvinguda.
L’havien esperat amb tanta il·lusió...
Ella rebia tímidament totes aquelles mostres d’afecte.
La mare va anar presentant els seus tres fills:
—La Laura, l’Albert, la Tere.
Tots volen ser els teus germans.
La jove que l’acompanyava li va fer una última abraçada.
—Ja veuràs que bé que t’hi trobaràs, amb aquesta família.
Et tractaran com una filla.
Van arribar a la casa.
La nena ho observava tot amb molta curiositat.
Però no somreia, continuava seriosa.
L’Albert li va preguntar:
—Com et dius?
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Ella va balbucejar un so que no s’entenia.
El noi el va interpretar a la seva manera:
—Alba?
Tenia sentit. La nena havia arribat a l’albada4.
—Alba —va assentir ella.
Va ser la primera paraula que li van sentir dir.
A la nouvinguda li va agradar aquell nom,
perquè l’hi havia posat aquell noi
amb un to molt afectuós.
Preferia començar amb un nom nou
per enterrar una mica més el seu passat.
Havia patit tant!...
A partir d’aquell dia, tot seria nou.
No hauria d’explicar a ningú si era bosniana,
sèrbia o croata, cristiana o musulmana.
L’Alba va pensar en el seu pare
i va reprimir les ganes de plorar.
«Et tocarà viure temps difícils. Sigues valenta!»,
li havia dit l’última vegada que es van veure.

4. L’albada és el temps que transcorre des de trenc d’alba
fins a la sortida del sol.
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La nena no en tenia notícies.
Potser estava presoner
o havia estat ferit per alguna bala, com la seva mare.
Els Altamira la van acollir amb afecte.
L’Alba s’hi trobava com a casa seva, abans de la guerra.
La Laura, l’Albert i la Tere jugaven amb ella
i feien que s’hi trobés a gust.
La nena bosniana de seguida va comprendre
que havia recuperat tres germans
en lloc dels que havia perdut a Sarajevo.
L’Alba es va quedar sola a la seva habitació.
Des d’allà va contemplar les muntanyes del fons.
Eren tan semblants a les del seu país!
Després es va fixar en la casa del costat.
Allà hi havia el Toni, el veí, al darrere d’una finestra.
Quina enveja li feia el seu amic Albert!
I com lamentava la indecisió de la seva mare,
que el condemnava a continuar sent fill únic.
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