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La lletra «a»

F

es la prova.
Digues uns quants mots, els primers que
se t’acudeixin.
A mi, per exemple, se m’acudeixen
aquestes paraules: AVENTURA, TAULA,
FUNÀMBUL, OLIVA, SAMARRETA, VITROCERÀMICA, ACTUALITZACIÓ, ELEFANT, LLANÇAFLAMES i ALTERNATIVA.
Deu paraules, i en totes deu, si t’hi fixes,
apareix la lletra a.
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Suposo que a tu et deu haver passat una
cosa semblant, o potser no tant. És possible que hagis pensat en paraules com ara
FUTBOL, CÒMIC, ESQUELET, TELÈFON
o PRESIDENT, i no em creguis si et dic que
la lletra a és una de les que es fa servir més
en la nostra llengua.
Així que si, per casualitat, vols parlar sense dir la lletra a veuràs que no és fàcil, t’ho
ben asseguro. Durant una estona pots pensar que ho és, però no trigaràs gaire a comprovar que hi ha paraules insubstituïbles,
conceptes gairebé impossibles de dir. Per
exemple, el concepte ARA, o el concepte
DIA, o el concepte CARRER o el concepte MARE. Intenta buscar-los un sinònim,
intenta explicar-los amb altres paraules en
què no aparegui la a.
De debò: parlar i fer-te entendre sense la lletra a, respondre els exàmens sense fer-la servir
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ni un cop, és una de les coses més difícils que
pot fer un ésser humà.
Durant una setmana, jo ho vaig fer.

2
L’Aleksandra

E

l motiu va ser l’Aleksandra.
L’Aleksandra adora la lletra a. Suposo
que l’adora perquè el seu nom comença per
la lletra a, i té aquesta lletra al mig, i fins i
tot acaba amb la lletra a. La veritat és que,
sense aquesta lletra, l’Aleksandra no seria
pràcticament res. De vegades, només que
et descuidis, l’Aleksandra ha emplenat tot un
full amb fileres i fileres de diminutes lletres a.
És la seva marca, la seva firma, el seu logo,
el seu signe d’identitat.
L’Aleksandra és la noia més misteriosa
que conec. Té els ulls verds, la qual cosa
tampoc no és gaire estrany, perquè a Rússia molta gent té els ulls verds. També té les
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dents perfectes. M’agrada com riu. Tots dos
prenem per esmorzar uns dònuts sota el teuladell del pati de l’escola. Mentre mengem,
ens inventem jocs: buscar nens que a més
de grassos siguin rossos i tinguin els cabells
curts; descobrir semblances entre nens i insectes; imaginar-nos secrets en els nens que
veiem, secrets que aquests nens no volen
revelar però que nosaltres, amb els nostres
poders, sabem.
L’Aleksandra té dotze anys, un més que
jo. I és la meva millor amiga. M’agrada la seva expressió trista en certs moments i aquella
manera tan seva de tòrcer el coll amb discreció i posar la ment en un altre lloc que només
ella coneix.
Als matins baixa a poc a poc de l’autobús
que la porta a l’escola. Els altres tres nens que
viuen amb ella a la residència infantil en baixen de pressa. L’Aleksandra no. No ho veu
necessari. Posa la mirada a terra. Després
l’apuja i em veu. M’acomiado de la mare,
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i l’Aleksandra es reuneix amb mi. Somriu.
Sóc feliç.
Un dimarts de primers de maig, l’Aleksandra va desaparèixer.
Així va començar tot.
Si més no, va començar tot el que et vull
explicar.

