
 
 

LA FAMÍLIA VIATGERA  

 
Mireu! Mireu! Quins artistes! La Sanna, en Saïd i el seu fill Azajul, són uns 

malabaristes fabulosos! No hi ha qui tiri les boles amunt amb tanta gràcia! I sense que 

en caigui ni una! Quina meravella! I els cèrcols? Els fan giravoltar a tota velocitat! Quin 

mareig només de mirar-ho! I les bitlles, a les seves mans, volen lleugeres com plomes 

d'ocell. Sensacional! I tot ho fan amb un somriure als llavis. Però a poc a poc el circ on 

treballen s'ha anat buidant de públic. La gent no pot pagar l'entrada i el somriure de la 

Sanna, en Saïd i l'Azajul s'esborra. Amb el cor encongit la família ha pres una decisió. 

 

La família viatgera 

Carreguen el cotxe de records, bosses i maletes i marxen. Per molt que els dolgui, per 

molt que els costi, cal que ho facin. I amb l'esperança de trobar un país on poder viure 

del seu ofici es posen en marxa.  

 

El cotxe no va gaire ràpid, és una mica vell i va ple fins a dalt, però els du arreu on li 

demanen, viatjant per tot Europa i part de l'Àfrica. Quan arriben a un nou país l'Azajul 

pregunta: 

 

-Pares, ens quedarem a viure aquí? 

I els pares li responen: 

-Potser sí o potser no. Ja ho veurem.  

I sempre és que no.  

 

De vegades passa que al nou país no hi ha feina. D'altres resulta que els artistes de circ 

no hi són benvinguts. D'altres troben el país massa fred o hi fa una calor insuportable. O 

hi ha feina, però no d'artista de circ. I viatjant, viatjant, amunt i avall, a dreta i esquerra, 

recorrent tots els racons del continent van coneixent gent nova que els ensenyen noves 

llengües i noves paraules.  

 



En començar la primavera la família va arribar a la ciutat de Barcelona. L'olor del mar, 

el verd dels arbres, la veu dels nens jugant als patis, la gent  que xerra a la plaça Reial i 

passeja per les Rambles, els fa sentir com a casa. Però se'ls han acabat els estalvis i han 

de trobar feina del que sigui. I abans cal que mengin. Tenen una gana de mil dimonis. 

Però, com s'ho faran per pagar el dinar amb els pocs diners que els queden?  

 

Per sort, l'amo d'un restaurant de tapes els explica que s'acaba de quedar sense cuiners i 

els ofereix un plat a taula i feina per a tots tres i la família ho accepta.  

 

La Sanna, en Saïd i l'Azajul, fa dies que treballen a la cuina. S'escarrassen hores i hores 

cuinant, endreçant i rentant cassoles, plats i estris de tota mena mentre recorden els dies 

en què actuaven a la carpa d'un circ i en lloc de culleres i forquilles feien anar les bitlles 

i les pilotes.  Els agradaria tant tornar a actuar en un circ... de totes maneres, tenen molta 

feina i aviat se n'obliden i tornen a netejar i a cuinar.  

 

Però la feina aviat s'atura. Al restaurant hi passa alguna cosa estranya. La gent no seu a 

les taules. L'amo, un senyor geniüt i malcarat, els esbronca: 

 

-No sabeu cuinar! I quan renteu no sou prou polits! Sou un desastre!   

L'Azajul sent algú que crida a la terrassa: 

-Holaaaa!  

 

I surt. L'amo no hi és i qui deia «hola» és una noia alemanya que sembla a punt de tocar 

el dos, farta d'esperar que algú l'atengui. L'Azajul es fica la mà a la butxaca del 

davantal. A dins, hi du les seves pilotes de malabarista i les treu i comença a fer el seu 

número preferit. La noia se'l mira embadalida. La mare aviat s'hi afegeix i les taules, a 

poc a poc, es van omplint. L'amo no se'n sap a venir i els demana que no s'aturin: 

 

-Bravo! Fantàstic! Seguiu! Seguiu!  

 

El restaurant és tot un èxit. Els clients, molts d'ells visitants d'arreu del món, no deixen 

de venir. El menjar és bo, els números de circ fabulosos i la família, que ha après un 

munt d'idiomes viatjant pel món, atén a tothom sense problemes. 

 



I l'èxit és tan gran que un circ de la ciutat els demana que s'hi afegeixin. I la família 

decideix que durant el dia treballaran al restaurant i a la nit al circ. El primer dia que 

surten a la pista les mans els tremolen de nervis i emoció. Però quan sona la música les 

pilotes volen, els cèrcols giren i les bitlles tornen a semblar plomes d'ocell. I en acabar 

reben un gran aplaudiment. Fins i tot l'amo del restaurant  els ha vingut a veure. Ell i tot 

el públic s'aixequen i criden entusiasmats:  fantàstic, fabulós, bravo!  
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