
 

 

SUCRE 

 

Oi que el món és ple de gent? Doncs jo conec una ciutat on hi viu gent de tot el 

món. Que divertit, oi? Doncs no. No ho era gens, de divertit. Perquè aquella 

gent que vivia a la ciutat més bonica del món era també la gent més enfadada 

del planeta. Quin rotllo. 

Pels carrers sempre se sentien sirenes de policia i ambulàncies que 

molestaven tothom. “Quin escàndol, això és culpa dels del barri indi, que fan 

xivarri amb les seves festes!” cridaven uns. “Però què dieu, si són els del barri 

anglès, que es deuen esbatussar en un partit de criquet!”, es queixaven els 

altres. I ja ho veieu, tot el dia anar sentint crits, discussions, baralles i sirenes. 

Un fart de sirenes.  

La gent fugia tan de pressa d’aquell lloc que a les carreteres dels voltants 

sempre es feien cues de cotxes. Pip-pip! Però en aquella ciutat també hi vivia 

un nen que no volia marxar. Ell el que realment volia era poder jugar a les 

coses tan divertides amb què veia jugar els nens dels altres barris. “Per què no 

podem jugar tots junts?”, es preguntava.  

Aquell nen es deia Martí, però després de la història que ara us explicaré, 

tothom el va conèixer com 

    EL NOI DEL SUCRE 

El Martí estava convençut que podia trobar una solució. I va tenir una idea. 

Un matí va sortir de casa amb la llet a mig empassar, i es va plantar impacient 

al barri dels nens indis.  

 —Ei, que hi ha algú? —va cridar. 

Alguns nens van aparèixer, tafaners. 



—Hola, em dic Martí. 

—I jo Yamir — va respondre un nen indi  — Què hi fas, aquí? 

—He vingut a buscar una solució perquè deixem de discutir. Segur que 

hi ha alguna cosa que ens agrada a tots. 

—Això és impossible — van riure els nens indis — Nosaltres mai no 

tindrem res a veure amb els llepafils dels àrabs. 

—Potser sí, potser no...— deia en Martí. —Només us demano que em 

digueu que us agrada més del món.  

Els nens indis no ho veien gaire clar, però tampoc era tan difícil fer el que el 

Martí els demanava, així que van pensar, i tots van estar d’acord que el que 

més els agradava es deia çarkara. 

 —Çarkara? –Va preguntar el Martí. 

 —Sí, çarkara vol dir “sucre”.  

El Martí va marxar tot content i no va trigar gaire a arribar al barri on vivien els 

àrabs. Allí va trobar un grup de nens escridassant-se enmig d’una baralla. 

— Hola, em dic Martí. —va dir, una mica espantat. 

— I jo Faruq — va respondre un nen àrab— Què hi fas, aquí? 

— He vingut a buscar una solució perquè deixem de discutir. Segur que 

hi ha alguna cosa que ens agrada a tots. —va repetir. 

—Això és impossible —li van tornar a dir els nens àrabs — Nosaltres mai 

no tindrem res a veure amb els ensumallufes dels llatins. 

— Potser sí, potser no... —tornava a respondre el Martí. —Només us 

demano que em digueu què us agrada més del món.  

I dit això, els nens àrabs també van pensar una estona, i van respondre tots 

alhora: sukkar! 

 —I què vol dir, sukkar? —els va preguntar el Martí. 

 —No ho saps, carallot? –van riure—Sukkar és “sucre”. 



 

Al Martí la llet de l’esmorzar ja li havia arribat als turmells, però va continuar 

fent via fins arribar al barri llatí. Allà va fer la mateixa proposta, i un nen que es 

deia José li va dir que el que més els agradava del món es deia azúcar.   

Quan va arribar al barri anglès, el Tom i les seves germanes li van explicar que 

a ells els encantava el sugar. I quan el Martí els va preguntar què volia dir, van 

riure i van dir que “sugar” era la cosa més dolça del món. Esclar, sucre. 

Ara ja només faltaven els nens del seu barri, però al Martí li semblava que ja 

coneixia la resposta. Tant a ell com als seus amics el que més els agradava 

eren les galetes, els pastissos, les coques de Sant Joan, els gelats, la 

pegadolça, el brioix de la mare i els caramels. Tot allò es feia amb sucre, i el 

sucre era el que, fossis d’on fossis, els feia feliços a tots. 

Ho havia aconseguit! I, tot d’una, el Martí va descobrir que les paraules podien 

ser diferents perquè viatjaven d’un país a l’altre. Però tant era, si al capdavall 

volien dir el mateix, no us sembla? 

 —Ei, veniu! — va cridar el Martí des de la paradeta de dolços que va 

posar enmig de la ciutat.—n’hi ha per a tots. 

  —Qui és, aquell barrut que crida? — va preguntar algú. 

Però a poc a poc, els nens de tots els barris s’hi van anar acostant, tafaners. 

“Hi ha pastissos!”, cridava un. “I aquí, melidros!”, deia un altre.  

Aquell dia, la ciutat va canviar. La idea del Martí havia funcionat, perquè estava 

convençut que si trobava una cosa que els agradés a tots, deixarien de discutir.  

Ja no se sentien sirenes, ara el que se sentia eren les veus de les mares 

cridant: 

 —Yamir! 

 —Faruq! 

 —José! Tom! 

 —Va, Martí, que es fa tard! 



I diuen, que ja poden passar anys i panys, que la gent d’aquella ciutat encara 

ho recorda. I per no oblidar-ho, cada any ho celebren menjant caramels, 

galetes, coques i pastissos. Us voleu quedar a la festa? També hi ha safates 

de Peda, bols de Maskima, trossets de torró, un apple pie calent i molts 

carquinyolis. Mireu que comença... Ho sentiu? Són els focs artificials, que 

recorden allò que un dia els va ensenyar, el noi del sucre. 

 


