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Capítol 1

Pebre

Al bell mig d’una gran ciutat negra, tota de fum 

i de sutge i de ronya, hi vivia una noieta que es 

deia Clementina.

Aquí teniu un dibuix de la Gran Ciutat Ne-

gra i allà a baix, per sota d’aquell pont, a la pun-

ta d’aquell carreró fosc i estret, hi ha la 

casa on viu la Clementina. La veieu?

La Clementina era òrfena i vivia 

en aquella casa alta i estreta amb els 

seus tiets, la tieta i l’oncle Randina, 

i un gat blanc i gros que es deia Gil-

bert. El Gilbert era un gat força es-

pecial (en realitat, era un gat extra-
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ordinari, com descobrirem després) i, si torneu 

a mirar el primer dibuix, potser el veieu a sota el 

pont caminant pel carrer que porta a la casa del 

final de tot. Seguim-lo.

S’ha aturat davant la casa i ara mira per una 

finestreta ben bruta que hi ha al peu de la paret, 

arran de la vorera. Què hi deu veure?

Doncs això és el que hi 

veu: la Clementina, as-

seguda a la vora del llit 

(perquè en realitat aquell 

soterrani fosc i llardós és 

la seva habitació). Du els 

cabells curts i despen-

tinats i porta un vestit 

esparracat i unes saba-

tes molt gastades.

I ara, fixeu-vos: 

s’aixeca d’un salt! 
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Sent les passes de la seva tieta que baixa per les 

escales del soterrani i el ning-ning d’un clauer 

ben gros, com es trauria un carceller les claus del 

cinturó. Algú fica una clau al pany. La maneta de 

la porta comença a girar...

La Clementina es mossega el llavi. Per 

culpa de la seva espantosa tieta, viu 

morta de por...

La tieta Vermília sempre ves-

tia de negre. I, com que era cur-

ta de vista, duia unes ulleres de 

cul  de got tan gruixudes que 

semblava que tingués els ulls 

enormes i que li sobre-

sortissin del cap. 

La Clementina la 

veia com un esca-

rabat gros i gras. El seu 

oncle Rufus tenia una boca molt 

grossa i una bona colla de dents, i a 

ell el veia més aviat com un cocodril. 

A vosaltres us agradaria tenir un 

oncle i una tieta com aquest parell?

No, a mi tampoc.

I, tot i que de vegades les aparen-

ces enganyen, en aquell cas deien 
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la veritat. Eren tots dos uns éssers malvats. La 

cosa més perversa i cruel que poguéssiu trobar. 

De vegades l’oncle Rufus pegava a la Clementi-

na amb el seu bastó massís i la tieta Vermília li 

agafava moltes vegades les orelles i li sacsejava 

el cap amb tanta força que ella es feia creus que 

no les hi arrenqués! Semblaven cada cop més 

llargues, això segur. Potser és que la Clementina 

havia nascut amb unes orelles que semblaven es-

tirades, ves a saber. En fi, estirades o no, era una 

cosa molt lletja de fer i la Clementina no s’ho 

mereixia; no era gens trasto. O no gaire. No pas 

més del que hauria de ser-ho qualsevol criatura.

És cert que una vegada «per accident» els va 

abocar una mica de pebre a les farinetes.

En realitat, va ser molt de pebre.

Però és que s’ho havien ben guanyat, home!
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La van castigar, no cal dir-ho. Sempre la cas-

tigaven, la Clementina, s’hagués portat bé o ma-

lament. L’error més petit provocava una reacció 

aïrada que feia posar els pèls de punta. Com ara 

deixar caure un pèsol sense voler mentre feia to-

tes les feines de la casa: cuinava, netejava, feia la 

bugada. Era normal que cometés alguna equivo-

cació de tant en tant.

Fins i tot la castigaven per coses que no eren 

culpa seva. Si desapareixia algun objecte de la 

casa (o si es trencava, o s’esquerdava, o es ves-

sava, o s’estripava, o es feia malbé), sempre, 

sempre, sempre se n’emportava les culpes la 

Clementina (tot i que poques vegades se les me-

reixia), i al final la castigaven sí o sí.

Ara us estranya que es mossegués el llavi, 

nerviosa com estava de sentir les passes de la seva 

tieta baixant les escales del soterrani? 

I us estranya que de tant en tant 

li vinguessin ganes de jugar algu-

na mala passada als seus tiets do-

lents? Si igualment l’acabarien 

castigant, pensava, valia més 

guanyar-se el càstig, com a 

mínim! Espero que tingui la 

sort de cara, que si no...
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–Petit monstre! –li cridava la tieta Vermília. 

O:

–Cuc! 

O:

–Bestiola putrefacta!

I el seu oncle Rufus bramava:

–Filla de Satanàs! Mala bruixa! Bandarra!

Paraules aquelles molt més adients per des-

criure’ls a ells que a la Clementina. Poques vega-

des li deien pel nom, a la nena. I, quan ho feien, 

no era mai Clementina. Sabeu com li deien? Li 

deien Eptu, que no era un nom ni era res, sinó no-

més el que li cridaven quan li volien alguna cosa: 

«Ep, tu!». M’imagino que no devien ni saber-ho, 

que en realitat es deia Clementina, cosa curiosa.

En realitat, ni tan sols la Clementina ho sa-

bia, i això sí que era curiós.


