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Realment, avui no té ganes d’anar a l’escola. S’estimaria més tornar-se a ficar 

al llit i dormir, per així estar descansat a la nit. No pot tornar a deixar plantada 

l’aventura que se li acaba d’acudir. 

Tot i així fica els peus a les botes de goma i baixa les escales amb quatre 

salts. Ha decidit que aconseguirà superar-les amb tres salts amb un sol peu abans 

de fer els dotze anys. 

Quan trenca pel costat de l’església, comença a córrer per no fer tard. A la 

senyoreta Nederström no li agrada que no s’arribi a l’escola a l’hora. En aquests 

casos et fa estar dret davant de tota la clase i explicar per què has arribat tard. I, 

és clar, corres el perill que l’Otto et pregunti durant l’esbarjo per què la teva mare 

no t’ha despertat a temps. 

Fa drecera pel cementiri i corre pels passadissos blancs, mentre comprova 

sense aturar-se si hi ha làpides noves. Com de costum, salta per sobre de la pedra 

negra on posa: «Tomba de la familia del llaurador Nils Wiberg». Però avui hi ha gel 

sota la neu i es clava una bona culada. 

Els fantasmes existeixen encara que ell no hi cregui. Potser a en Nils Wiberg 

no li agrada que salti sobre la seva tomba? 

Travessa corrents el pati de l’escola i puja l’escala mentre sona la campana 

que anuncia la primera clase, i ell s’imagina que és el capità del Celestine que crida 

la tripulació. El dia d’avui de 1956 salparà de Bristol cap al golf de Biscaia amb un 

carregament de cavalls vius i teles d’una fàbrica textil de Manchester. 
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Exactament com li ha explicat el seu pare: cap al golf de Biscaia amb cavalls i 

teles! 

Quan torna de l’escola, en Joel entra en una papereria i compra un quadernet 

dels que costen dues corones. Té dinou corones estalviades en una capsa de 

llautó que guarda sota el llit.  

«Quadern de bitàcola», sap que és així com es diu. A tots els vaixells del món 

hi ha un quadern de bitàcola. Allà és on el capità apunta cada dia els vents que 

bufen, la posició del vaixell i si ha passat res d’especial. Si un vaixell corre perill 

d’enfonsar-se, sempre s’ha de salvar, a qualsevol preu, el quadern de bitàcola. 

—És la Bíblia del vaixell — li diu en Samuel—. Explica tota la història del vaixell. 

Mentre espera que es cogui l’aigua de les patates, s’asseu davant de la taula 

de la cuina amb el quadern i el llapis. 

«La recerca del gos que corria cap a un estel», escriu a la tapa del quadern. 

Un cop fet això, subratlla les inicials de cada paraula: LRDGQCCAUE. 

Evidentment, és el nom d’una societat secreta, pensa. Una societat secreta, 

amb un nom que ningú no podrà descobrir. A la primera pàgina escriu el següent: 

«La recerca del gos que corria cap a un estel va començar el dia 8 de març de 

1956. Bon temps. Cel destapat. 4 graus sobre zero. Va refrescar cap al vespre.» 

Llegeix el que acaba d’escriure i té la sensació que ha començat l’aventura. La 

porta a dins. Quan un porta l’aventura a dins, només compta el que hi ha davant, 

pensa. Com el vaixell Celestine. 

El mascaró de proa mira sempre cap endavant. Mai cap enrere. 
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De sobte se li acut una idea. 

Evidentment, amagarà el quadern de bitàcola a la vitrina del Celestine. Si 

aixeca el vaixell amb cura podrà amagar el quadern a sota de forma que no es 

vegi. No hi podria haver un lloc millor per a un quadern de bitàcola! 

La tarda passa amb una lentitud insuportable. En Joel s’estira al llit i intenta 

llegir un llibre, però no aconsegueix concentrar-se. Amb una agulla i llana tracta de 

sargir un mitjó que té un forat. Generalment no li costa gaire, però avui el fil de 

llana se li enreda i ha de desfer el que ha fet. Llavors va a l’habitació d’en Samuel i 

s'asseu amb ell a escoltar la ràdio. 

Un home amb veu aflautada fa un llarg discurs sobre la importància que les 

vaques tinguin prou espai a l’estable. 

Mira d’amagat el seu pare, que seu a la butaca amb els ulls tancats.  

De veritat que escoltes això?, pensa. A ell mai no li han interessat les vaques. 

De sobte sembla com si hagués sentit els pensaments d’en Joel, perquè li diu: 

—Avui t’has descuidat de comprar llet a la botiga de l’Svenson. Recorda-te’n 

demà. 

Si vol que no descobreixin la seva aventura i la societat secreta és important 

que no oblidi res. Tot ha de ser exactament igual que sempre. 

—Demá ja hi pensaré —diu—. Demà compraré la llet sens falta. 

—Ja és tard —diu el seu pare—. Va, fica’t al llit. 

Fa el que li demanen i espera. 

Després de les notícies del vespre sent com el Samuel fa gàrgares. A través 

de l’escletxa de la porta veu que apaga el llum. El llit cruix unes quantes vegades. 

Després tot és silenci.  
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Espera encara una estona abans de vestir-se. Sap perfectament a quin punt 

cruix el terra de la cuina. Tot i així el trepitja i el terra cruix. 

Sense respirar. Para l’orella en la foscor. 

En Samuel no ha sentit res. 

Amb les botes i la caçadora a la mà, obre amb compte la porta exterior i surt 

al replà. Es lliga les botes, es corda els botons de la caçadora i es protegeix les 

orelles amb la gorra de llana. Ja està preparat. La societat secreta LRDGQCCAUE 

ha començat la seva expedició cap a terres desconegudes... 

Quan baixa al pati nota que fa fred i que no corre ni un bri d’aire. Els pàl·lids 

fanals projecten una resplendor groguenca sobre les piles de nou. Amb molta 

cura, creua el reixat i mira al seu voltant. En algun lloc, lluny, se sent un cotxe. 

Es queda completament immòbil fins que el soroll del cotxe desapareix. 

Després comença a caminar pel poble buit. Sense decidir-ho expressament, 

les seves passes el porten pel camí que fa cada dia per anar a l’escola. Però de nit 

tot és diferent. 

Pensa que són les cases negres amb finestres apagades les que el miren, i no 

al revés. Les seves botes fan un soroll terrible enmig del silenci... Davant de la 

porta del Gran Hotel s’atura a mirar un gat que puja pel mur d’estaques del taller 

d’en Franzen. No hi ha ningú enlloc. Quan passa per davant de la sabateria d’en 

Hultman sent, de sobte, una rialla que prové d’una finestra il·luminada del segon 

pis. 

No està, doncs, completament sol i això el tranquil·litza una mica. 

A les persones que riuen les fa membres de la seva societat secreta. 
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Mai no arribaran a saber-ho, pensa. Però ells tampoc no poden impedir-li que 

els faci membres de la seva societat. 

Continua la seva passejada pel poble, baixa cap al riu i el pont elevat amb els 

seus immensos arcs de ferro. Camina fent equilibris per una de les vies del tren 

fins que arriba al bell mig del pont. Llavors s’hi aboca i mira el gel que cobreix el 

riu. Després aixeca els ulls cap al cel, que està completament destapat, i veu com 

els estels resplendeixen dalt de tot. 

Si escalés per un dels arcs hi estaria més a prop, pensa. 

Decideix redactar una regla heroica. 

Ningú que no hagi travessat el riu escalant l’arc del pont, ni tan sols ell, podrà 

arribar a ser membre de ple dret de la societat secreta. 

Llavors s’adona que comença a agafar fred i que està cansat. Ni tan sols ha 

pensat a buscar el gos. Però, bé, ara té les nits que vulgui. Aviat serà primavera i 

les nits seran més lluminoses i menys fredes. 

Agafa una pedra i la tira des del pont al riu cobert de gel. Després se’n va cap 

a casa. 

Ha dedicat aquesta primera nit a una simple missió de reconeixement. Demà a 

la nit es dedicarà a buscar el gos. Llavors haurà començat la gran aventura. 

Puja les escales de puntetes, es treu les botes i obre amb compte la porta del 

pis. Si en Samuel està despert, no sabrà com explicar-li què ha fet i on ha estat 

aquella nit. 

Escolta a l’altre costat de la porta. Tot està calmat. El pare dorm. 

Es despulla ràpidament i es fica dins el llit, tot arraulint-se per escalfar-se. 

Pensa en el que escriurà demà al seu quadern de bitàcola.  
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«La primera nit, en Joel Gustafson va dur a terme la seva missió de 

reconeixement de manera totalment satisfactòria. Ha començat l’aventura, però 

encara no ha trobat el rastre del gos que corre.» 

Després s’adorm i, quan es desperta al matí, ni tan sols està cansat. Anar a 

l’escola pensant que ha fet el mateix camí de nit és una cosa magnífica. 

Aquest vespre, pensa. Aquest vespre trobaré el gos que corre cap a un 

estel... 

La segona nit que en Joel surt, tot està a punt d’anar-se’n en orris. Ensopega 

en la foscor de la cuina i, quan cau, llança a terra una cassola que era sobre els 

fogons. Quan la cassola rebota per terra fa tant de soroll com si hagués caigut del 

sostre. En Joel corre a la seva habitació, es fica vestit dins el llit i es tapa amb 

l’edredó fins a la barbeta. 

El seu pare ha d’haver-se despertat, pensa. Ningú no pot dormir tan 

profundament, i menys un mariner. Però de la seva habitació no n’arriba el més 

mínim soroll. En Samuel dorm. No ha sentit res. En Joel es lleva novament. 

Quan torna a la cuina, s’arrossega en silenci mentre busca la cassola a les 

palpentes. Ha anat a parar a un forat entre el banc i la pila de llenya. En Joel torna 

la cassola als fogons i després avança fins al rebedor amb la caçadora i les botes a 

la mà. 

Un cop al carrer, que és en absolut silenci, pensa que la societat secreta que 

ha fundat té un greu defecte. 

Societat significa ser més d’un. Només en Joel no és una societat. 

Però, a qui l’hi pot preguntar? Amb qui compartirà el seu secret? 

En Joel té molts amics, però amb cap d’ells té prou confiança per compartir-hi 

el seu secret. 
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Si com a mínim tingués un germà, pensa. Si la mare, abans de fotre el camp, 

s’hagués preocupat, almenys, de deixar-li un germanet... 

De sobte se sent trist. 

—Per què haig de córrer tot sol de nit i buscar un gos que potser no existeix? 

—es diu en veu alta. 

Just quan pronuncia aquestes paraules comença a nevar. El fanal està 

envoltat de floquets solitaris que dansen. Els floquets es van atapeint i en Joel 

pensa, desolat, que la primavera també arribarà tard aquest any. L’única cosa 

bona que hagi començat a nevar és que potser hi haurà temps perquè li comprin la 

bicicleta abans que la resta de xicots surtin amb les seves. 

Abans de començar a buscar el gos, decideix anar a veure les noves bicicletes 

que hi ha a l’aparador de la botiga. Hi ha una bici en particular que vol mirar. Té el 

quadre de color vermell i la marca és un cavall volador, just al costat de la marxa. 

De sobte se sent un cotxe i veu uns llums que s’acosten des de la llunyania. 

S’amaga a l’ombra del mur alt que hi ha davant de la farmàcia. Quan passa el 

cotxe, veu que és el camió rovellat del Vell Paleta. 

Aquest home té un nom singular, en Joel bé que ho sap: Simon Tempesta, 

però tothom l’anomena el Vell Paleta. Un cop va estar tancat en un hospital per a 

bojos. Hi va passar gairebé deu anys. Ningú pensava que tornaria, però un dia va 

baixar del tren i va dir que li havien donat l’alta perquè ja estava bé, que s’havia 

refet. 

Però, com és que condueix el camió en plena nit? 

En Joel continua caminant més de pressa i pensa que ha d’apuntar el Vell 

Paleta en el seu quadern de bitàcola.  
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La botiga de bicicletes de l’Anton Wiberg, és a la cantonada de l’avinguda del 

Nord amb el carrer de l’Església. En Joel s’atura a l’ombra abans d’acostar-se a 

l’aparador. Precisament en aquesta cruïlla hi ha molts fanals i aparadors 

il·luminats. Si s’atura davant de l’aparador, qualsevol el podrà veure. Fa una ullada 

a les cases del voltant, però no veu llum a cap finestra. 

Travessa el carrer corrents, salta una pila de neu i la veu. Allà, a l’aparador, hi 

ha la bici vermella. El Cavall Volador. 

Hi ha moltes bicicletes a l’aparador, però només la vermella li interessa. En 

Joel vol anar amb aquesta bicicleta pels carrers del poble a la primavera. 

Ha entrat a la botiga unes quantes vegades per preguntar-ne el preu i sap que 

només és una mica més cara que la resta. La dificultat no serà convèncer el seu 

pare que li compri justament aquesta bicicleta. La dificultat és aconseguir 

qualsevol bicicleta. A en Samuel li costa molt decidir-se. Però quan finalment es 

decideix, cinquanta corones no són tan importants. 

Però hi ha a més un altre perill. 

L’Anton Wiberg només té una bicicleta vermella. De les altres en té més 

d’una. 

La qüestió, per tant, és que no arribi ningú abans i compri la bici vermella. 

De sobte, en Joel s’imagina l’Otto sobre la bici vermella. És una idea horrible 

que val més no pensar. 

El problema és que el seu pare necessita sempre molt de temps per decidir-

se, pensa. I quan només hi ha una bici vermella, cal afanyar-se. 

En Joel fa una última ullada a la bici i després va darrere la casa per orinar. 

 

 

 

  



Corsaris, 1r i 2n d’'ESO 
El gos que corria cap a un estel, de Henning Mankell 

 

 
XI CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA 

curs 2014-2015 
 

 

LECTURA 9 

 

La porta posterior està il·luminada per una bombeta dins una pantalla 

trencada. En Joel pixa a la neu i intenta escriure el seu nom. Escriure el seu nom 

no és difícil, però mai no aconsegueix escriure més de la meitat del seu cognom. 

Amb un peu cobreix les lletres grogues amb neu i es corda la bragueta. Llavors, 

sense saber per què, s’acosta a la porta del darrere i prova el mànec. Potser 

perquè té por que algú robi el Cavall Volador. 

Sorprés, descobreix que la porta del darrere no és tancada amb clau. Un cop 

oberta, la seva mirada recorre tota la botiga. Veu les bicicletes que són a 

l’aparador il·luminat. També el taulell i la caixa registradora. 

Amb el cor bategant-li molt fort, en Joel fa una cosa que no s’esperava fer: 

tanca la porta darrere seu, passa a l’altra banda del taulell i arriba fins a la bici que 

ha de ser seva. 

Fa bona olor, de goma i oli. El seient està embolicat amb paper perquè no 

s’embruti. 

Ara no vull pensar, es diu. Ara només faré allò que en realitat vull però que no 

m’atreveixo a fer. 

Llavors aixeca la bicicleta de l’aparador i se l’emporta empenyent-la fins a la 

porta del darrere. Sense fer soroll, obre una mica la porta i mira. Gairebé ha parat 

de nevar. Baixa a poc a poc l’escala carregant la bici. Prem la dinamo  contra la 

roda del davant i s’allunya pedalant. 

S’atura a la cruïlla amb l’avinguda de Hede i para l’orella per saber si ve algun 

cotxe. Però el silenci és total i continua el seu camí muntat a la bicicleta. Li costa 

no pensar que en realitat té moltíssima por per tot això que està fent. 
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Ara m’he convertit en un Dits Llargs, en un lladregot, pensa mentre pedala 

per la pujada que va a l’estació de tren. 

Ha agafat una cosa que no és seva. 

Intenta calmar-se i pensa que no vol robar la bici, sinó només provar-la. 

I si escrivís una nota a l’Anton Wiberg i l’hi clavés a la porta? Diria que la 

patrulla nocturna de la Societat Secreta ha descobert que la porta del darrere era 

oberta i ha muntat guàrdia tota la nit contra els lladregots... 

Pedala per la pujada de l’estació i està tan concentrat per tal de no caure i fer 

malbé la bici, que oblida escoltar si vénen cotxes. De sobte, del no res sorgeixen 

dos fars que van directament cap a ell. 

Se sobresalta i gira la bici de cop cap a la vorera. 

Ara m’agafaran, pensa desesperat. No tinc on amagar-me. 

La roda del davant patina a la muntanya de neu i, sense saber com, cau de 

morros amb la bicicleta a sobre. Sent darrere d’ell la frenada del cotxe; després 

una porta que s’obre i unes sabates que cruixen sobre la neu. 

El pare, pensa. No ho he fet expressament. No volia robar, només volia... 

—Com estàs? T’has fet mal? —sent que diu una veu. 

Quan aixeca el cap, veu el Vell Paleta davant d’ell, amb la gorra de pell 

abaixada fins als ulls. 

—T’has fet mal? I com se t’acut anar amb bici tan tard de nit? 

De sobte, en Joel sent una mà poderosa que l’aixeca de la neu. 

En Simon Tempesta és boig, pensa. Em matarà. 

—Tot ha anat bé —diu en Simon—, però torna a casa i fica’t al llit! No vull 

preguntar-te què fas llevat a aquestes hores de la nit. No és cosa meva. Jo mateix 

faig voltes amb el camió perquè no puc dormir. Vés-te’n ja! 
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El Vell Paleta murmura alguna cosa, puja al seu camió i s’allunya d’allà. En Joel 

torna a la botiga caminant. Empenyent la bici pel manillar tan ràpidament com pot. 

La puja per l’escala, obre la porta del darrere i la torna a posar a l’aparador. 

Intenta netejar-la amb la seva gorra, però hi ha una ratlla a la pintura. No pot fer 

res per evitar-ho. En qualsevol moment pensa que l’Anton Wiberg apareixerà 

darrere d’ell. 

Estic boig, pensa, i nota que té tanta por que ha començat a plorar. L’asseca i 

la torna a fregar. No aconseguirà netejar-la. 

Just en aquest instant s’aixeca i mira per casualitat, a través de la finestra, el 

carrer buit. 

Per allà ve el gos corrent. 

El gos solitari que corre cap a un estel. 

En Joel sap immediatament que és justament aquell gos. Només hi ha un gos 

així. No s’assembla a cap altre, encara que és un gos normal, dels que fan servir 

els caçadors d’ants. 

De sobte s’atura i mira al seu voltant. 

En Joel creu per un instant que el mira directament a ell, a través de 

l’aparador. 

Després continua el seu camí. 

En Joel surt corrent per la porta del darrere, ensopega a l’escala i cau de 

morror. 

Quan arriba al carrer, el gos ha desaparegut. El carrer és buit. Va cap al fanal. 

Allà no hi ha petjades de potes. No hi ha petjades de cap gos... 

En Joel corre a través de la nit. Torna a nevar. 

Un cop al llit, pensa que ha vist el gos de debò. El gos era allà, l’ha vist. Potser 

no deixa petjades, el gos que corre cap a un estel. 

Ja no té tanta por. El Vell Paleta no pot saber que ha caigut sobre la pila de 

neu amb una bici «deixada».   
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El gos existeix. I l’aventura, la gran aventura ha començat... 

Uns dies més tard, en Joel es va quedar adormit sobre l’escriptori de l’escola. 

No sap com va passar. De sobte era allà dormint amb la boca oberta. 

Va ser a classe de religió, i la senyoreta Nederström tenia la cara vermella de 

fúria quan li va sacsejar l’espatlla. 

Ella té un petit èczema al front, junt on li neixen els cabells. Quan se li posa la 

cara vermella i l’èczema blanc tothom sap que està molt enfadada. 

—Joel! —va cridar—. Joel Gustafson! Estàs dormint a classe! 

Es va despertar. Estava somiant alguna cosa que se li va esborrar 

immediatament després d’obrir els ulls. Alguna cosa sobre el seu pare. En Joel el 

buscava dins d’un bosc molt gran. No recordava res més. 

Quan es va despertar, no podia comprendre com s’havia adormit. Adormir-se 

sobre l’escriptori? 

—No —va dir—. No dormia. 

—Com t’atreveixes a mentir-me a la cara? Estaves dormint. Ho ha vist tota la 

classe. 

En Joel va girar el cap. 

Estava envoltat de cares incòmodes, cares burletes, cares curioses. 

Cares que confirmaven que el que deia la senyoreta Nederström era veritat. 

S’havia adormit. 

La senyoreta Nederström el va fer fora de la classe i li va dir que telefonaria el 

seu pare. 

En Joel no va dir res. 

Era cosa d’ella descobrir que no tenien telèfon. 

Va seure sobre el terra del passadís buit i va mirar totes les sabates dels 

alumnes. Estaven acuradament ordenades contra la paret. Va pensar a venjar-se 

d’aquelles cares que reien, tot barrejant les sabates. O bé podia llançar-les al pati. 

Però va decidir no fer-ho. 



Corsaris, 1r i 2n d’'ESO 
El gos que corria cap a un estel, de Henning Mankell 

 

 
XI CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE LECTURA EN VEU ALTA 

curs 2014-2015 
 

LECTURA 13 
 

En lloc d’això va treure el quadern de bitàcola de la societat secreta que duia 

a la butxaca. Al matí s’havia descuidat d’amagar-lo a la vitrina del Celestine. 

Va buscar a les caçadores que hi havia al passadís fins que va trobar un llapis. 

Després va escriure: «El guaita del pal de messana, en Joel Gustafson, va caure 

esgotat de la cofa, però va sobreviure sense ferides greus. Després d’unes hores 

de descans estava novament disposat a enfilar-se fins al seu lloc.» 

El que escriu és gairebé el mateix, paraula per paraula,que ha llegit en un llibre 

que el pare fulleja amb freqüència. Així s’escriu en un quadern de bitàcola secret, 

pensa en Joel. 

Només els iniciats saben que tracta de com va ser expulsat de classe. 

No està bé que et facin fora de classe. És millor que dur ulleres o quequejar, 

és clar, però en tot cas no està bé. 

Que els companys de classe riguin, això en Joel ho pot aguantar. Si un no es 

posa vermell o es posa a plorar, es converteix en algú important quan l’expulsen 

de classe. 

L’única cosa dolenta és que la senyoreta Nederström potser el vagi a visitar 

quan sàpiga que en Samuel no té telèfon. Llavors en Joel es trobarà amb moltes 

preguntes difícils de contestar. Potser el seu pare comenci a sospitar que surt de 

nit. En Joel intenta pensar en una bona solució al problema, però no se’n surt. 

Només troba males solucions. Per exemple, quedar-se després de classe i parlar 

amb la senyoreta Nederström. Pot demanar-li perdó o explicar-li que ha estat 

despert tota la nit perquè ha tingut mal de queixal. Aquesta és una mala solució 

perquè s’ha de fer el tou. 
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En Joel continua donant voltes a l’assumpte. 

Potser esculli, malgrat tot, la mala solució. 

Sobre ell recau la responsabilitat de la societat secreta i no vol córrer el risc 

de no trobar el gos solitari. 

La senyoreta Nederström creu tot el que li diu quan truca a la porta de l’aula 

de professors, després de les classes. Però en lloc de mal de queixal, li diu que li 

feia mal l’estómac. Si algú té mal de queixal, corre el perill que l’enviïn al dentista. 

—Ha estat molt bé això de venir a explicar-te —li diu—. Ara ja podem oblidar-

ho. Però, entens que m’hagi enfadat quan t’he vist dormint? 

—Sí —contesta en Joel. 

De tornada a casa, camina sobre l’aigua del desglaç. 

Un dia neu, l’altre desglaç. 

En Joel té l’esperança que arribi la primavera, però sap que també pot tornar 

el cru hivern. El primer any que anava a l’escola va nevar al principi de juny, l’últim 

dia del curs. Encara recorda com es fonia la neu que se li ficava dins de les 

sabates, per un forat de la sola, i com va començar a esternudar quan la 

senyoreta Nederström li va fer una pregunta... 

En Joel no sap si s’atrevirà a passar per davant de la botiga de bicicletes. I si 

se li nota a la cara que va estar fent voltes de nit sobre el Cavall Volador? I si es 

desmaia quan passi per davant de la botiga? 

Li fa por desmaiar-se, encara que mai no li ha passat. Però sovint s’imagina 

que algú es desploma quan ha dit alguna cosa que no és veritat o ha fet alguna 

cosa prohibida. 

Fins ara no s’ha atrevit a passar per davant de la botiga de bicicletes, i 

tampoc no s’hi atreveix avui. Però tampoc no té ganes d’anar-se’n a casa i posar-

se a pelar patates. 

 


