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Per a la Laura, que es 

recordava de la Sadako
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Pròleg

Sadako i les mil grues de paper està ba-

sat en la vida d’una nena que va viure al 

Japó entre el 1943 i el 1955.

La Sadako era a Hiroshima quan les 

Forces Aèries dels Estats Units van tirar 

una bomba atòmica en aquesta ciutat 

per intentar posar fi a la Segona Guerra 

Mundial. Deu anys més tard, la Sadako 

va morir a causa de la radiació provoca-

da per la bomba.
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El seu coratge va fer que la Sadako 

es convertís en una heroïna per als nens 

i nenes del Japó. Aquesta és la seva his-

tòria.
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1

Senyals de bona sort

La Sadako va néixer per ser corredo-

ra. La seva mare sempre deia que havia 

après a córrer abans que a caminar.

Un matí del mes d’agost del 1954, la 

Sadako va sortir corrent al carrer així 

que va estar vestida. El sol del matí li va 

fer uns reflexos castanys als cabells ne-

gres. Al cel blau no hi havia ni rastre de 

núvols. Era un bon senyal. La Sadako 

sempre buscava senyals de bona sort.
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Dins de casa, la seva germana i els 

seus dos germans encara dormien als 

futons. Va sacsejar el seu germà gran, en 

Masahiro.

–Lleva’t, dormilega! –li va dir–. Avui 

és el Dia de la Pau!

En Masahiro va badallar amb un gruny. 

Volia dormir tant com pogués, però, com a 

la majoria dels nois de catorze anys, també 

li encantava menjar. Quan va sentir la bona 

olor de la sopa de miso, en Masahiro es va 

llevar. Al cap de poc, la Mistue i l’Eiji també 

es van despertar.

La Sadako va ajudar l’Eiji a vestir-se. 

Ja tenia sis anys, però de vegades perdia 

un mitjó o una camisa. Després, la Sa-

dako va plegar els futons. La seva ger-

mana, la Mitsue, que tenia nou anys, la 

va ajudar a desar-los a l’armari.
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–Mare, em moro de ganes d’anar a la 

fira! –va cridar la Sadako, entrant a la cui-

na com un remolí–. Podem afanyar-nos 

amb l’esmorzar?

La seva mare tallava rodanxes de rave 

confitat per servir amb l’arròs i la sopa. 

Va mirar la Sadako tota seriosa.

–Tens onze anys i ja ho hauries de sa-

ber –la va renyar–. No és una fira. Cada 

any, el 6 d’agost, recordem els que van mo-

rir quan van tirar la bomba atòmica a la 

nostra ciutat. És un dia de commemoració.

El senyor Sasaki va entrar des del 

porxo del darrere.

–Exacte –va dir–. Sadako-chan, has 

de mostrar respecte. La teva àvia va mo-

rir aquell dia infaust.

–Però jo ja respecto l’Oba-chan –va 

replicar la Sadako–. Cada matí reso pel 
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seu esperit. L’únic és que avui estic molt 

contenta.

–Ara que ho dius, és l’hora de resar 

–va anunciar el seu pare.

La família Sasaki es va aplegar al vol-

tant del petit altar, on hi havia posada 

la fotografia de l’Oba-chan en un marc 

daurat. La Sadako va mirar al sostre i es 

va demanar si l’esperit de la seva àvia 

surava per damunt de l’altar.

–Sadako-chan! –va fer de sobte el se-

nyor Sasaki.

La Sadako va acotar el cap de segui-

da. No va parar de moure’s ni de bellugar 

els dits dels peus descalços mentre el seu 

pare parlava. El senyor Sasaki va pregar 

perquè els esperits dels seus avantpas-

sats haguessin trobat la pau i la felicitat. 

Va donar les gràcies per la barberia que 
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obria cada dia. Va donar les gràcies pels 

fills tan macos que tenia. I va pregar per-

què la seva família se salvés de la ma-

laltia provocada per la bomba atòmica, 

anomenada leucèmia.

Encara hi havia molta gent que es 

moria per culpa d’aquella malaltia, tot i 

que ja feia nou anys que la bomba atò-

mica havia caigut sobre Hiroshima. Ha-

via omplert l’aire de radiació, una mena 

de verí que es quedava molt temps dins 

el cos de les persones.

A l’hora d’esmorzar, la Sadako es va 

empassar la sopa i l’arròs fent molt so-

roll. En Masahiro la va burxar dient que 

hi havia nenes que menjaven com si fos-

sin dracs afamats, però la Sadako no va 

fer cas d’aquell comentari. Els seus pen-

saments estaven centrats en el Dia de la 
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Pau de l’any anterior. Li havien encantat 

la gentada, la música i els focs d’artifici. 

I encara notava el gust del cotó de sucre.

La Sadako va acabar d’esmorzar abans 

que ningú. Quan es va aixecar d’un bot, 

va estar a punt de tombar la taula. Era alta 

per la seva edat i tenia unes cames tan llar-

gues que semblava que li fessin nosa.

–Vinga, Mitsue-chan –va dir–. Ren-

tem els plats i així ens en podrem anar 

de seguida.

Quan la cuina va estar neta i endre-

çada, la Sadako es va posar uns llaços 

vermells a les trenes i es va plantar a la 

porta, esperant impacient.

–Sadako-chan –va dir la seva mare 

fluixet–, no sortirem fins a dos quarts de 

vuit. Seu tranquil·la fins que sigui l’hora 

de marxar.
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La Sadako es va deixar caure amb un 

cop sord al tatami. Els seus pares no te-

nien mai pressa. Mentre estava allà as-

seguda, una aranya peluda va travessar 

l’habitació a poc a poc. Les aranyes eren 

un senyal de bona sort. La Sadako va sa-

ber del cert que seria un dia meravellós. 

Va agafar l’insecte fent cassoleta amb les 

mans i el va deixar a fora amb molta cura.

–Quina bestiesa! –va fer en Masa hi-

ro–. Les aranyes no porten bona sort.

–Això ja ho veurem! –va respondre la 

Sadako amb alegria.


