
El nòvio de la meva mare

Sabeu qui s'amaga sota aquest barret d'exploradora? L'Anna. La nena més intrèpida i valenta que
us pugueu imaginar.

A l'Anna no li fa por res, ni ningú.

Avui, el gran tigre de Bengala ha gosat ensenyar-li les urpes, però l'Anna li ha plantat cara.

"Vés-te'n a esbufegar en una altra banda!", li ha etzibat, mentre l'apuntava amb la seva
escopeta.

El pobre tigre ha fugit corrents. I no ha tornat a dir ni piu, ni mèu.
L'Anna també s'ha vist les cares amb el temible monstre de gel.

"Si et penses que em pots convertir en un glaçó, ho tens clar", li ha deixat anar.

I després d'una batalla aferrissada, el monstre de gel s'ha rendit. I ha promès a l'Anna que, a partir
d'ara, només refredarà iogurts i enciams.

Però, bé, com tothom sap, en la vida d'una gran exploradora hi ha un moment que és el moment de
la veritat. Un monstre horripilant s'ha ficat a dins de casa seva. És un monstre esgarrifós, immund i
repulsiu. És: El nòvio de la meva mare

El monstre que s'ha ficat dins de casa l'Anna és tan fastigós que, si no voleu tenir un ensurt, més
val que no el mireu. Té els ulls sortits i inflats com els d'un camaleó. Té una pell rugosa, plena de
berrugues i nafres supurants. El cap, més que un cap, sembla una síndria podrida. I les seves potes
d'elefant fan pudor de bomba fètida.

Però això no és el pitjor de tot. El pitjor de tot és que aquest monstre infecte té un superpoder
perillosíssim. Sap encisar la gent. Especialment les mares. I això és el que ha fet.

Amb la seva mirada penetrant, ha aconseguit que la mare de l'Anna el trobés simpàtic i el veiés
amb bons ulls. I després, l'ha acabada d'engatussar amb un parell de paraules màgiques.

"Que guapa que ets", li ha dit. "T'estimo amb bogeria".

I la mare de l'Anna s'ha quedat totalment hipnotitzada. S'ha enamorat del monstre i ara el convida
a sopar a casa, dia sí, dia també. Us imagineu com s'ha enrabiat l'Anna, en adonar-se'n?

"No ho penso permetre de cap manera", ha dit. "Com em dic Anna, que faré fora
aquest monstre de casa meva!"

L'Anna espera que el monstre estigui distret, per passar a l'acció. Pensa atacar per sorpresa. Així
tindrà mitja batalla guanyada. S'hi acosta per l'esquena. Sigil·losament. Compta fins a tres. Un, dos
i tres. I llavors, salta damunt el monstre!. Li clava queixalada al mig del cap. Li estira els cabells
amb força i li clava puntades de peu al cul.



"Fora d'aquí!", li crida.

L'atac és tan ràpid i inesperat que el pobre monstre no es pot defensar.

Però el fet és que no li cal. La mare de l'Anna, que ha sentit els crits i els cops, posa fi a la batalla.
Ja us podeu imaginar com: renyant l'Anna i enviant-la a reflexionar a la seva habitació.

L'Anna està enfonsada. No ha pogut guanyar el monstre que surt amb la seva mare. Quina derrota
tan terrible i humiliant.

El germà de l'Anna, que és una mica més gran que ella, prova de consolar-la. Però a l'Anna, res no
l'anima. Fins que té una idea.

"Per què no m'ajudes a fer fora el monstre?", proposa al seu germà. "Entre tots dos
segur que ho aconseguim!"

Però el germà de l'Anna li diu que això no pot ser. I fa una gran confessió a la seva germana.
El germà de l'Anna confessa que, fa un temps, ell va fer un pacte amb el monstre. El germà de
l'Anna es comprometia a no atacar-lo mai. I, a canvi, el monstre no permetria que tornés a casa el
monstre que hi vivia abans.

El monstre que abans vivia a casa l'Anna gairebé l'havia oblidat. El monstre que vivia abans a casa
l'Anna era terrible. No només era lleig. També tenia molt mal caràcter. Era geniüt, rabiüt i
malcarat.
S'enfadava per tot. Cridava per qualsevol cosa. Tancava les portes a cops, i mai no tenia ganes
d'anar al parc. Tampoc no cantava cançons, ni xiulava, ni explicava contes d'abans d'anar a dormir.
Es passava tot el dia remugant. I a les nits, es posava trist. Dels seus llits estant, i més d'una
vegada, l'Anna i el seu germà l'havien sentit plorar.

"Saps qui era aquest monstre, oi?", pregunta el germà a l'Anna.
"Sí que ho sé", li diu ella.
"I t'agradaria que tornés?", li pregunta el seu germà.
"No, és clar que no", respon l'Anna. "M'agrada molt més la mama d'ara que no la
mama d'abans".

Una bona exploradora ha de tenir barret, escopeta i també una bandera blanca, que és símbol que
vols fer les paus.

L'Anna vol fer les paus amb el monstre. Per això agafa la seva bandera blanca i la fa onejar davant
d'ell.

"No et tornaré a atacar", li promet. "Però, sisplau, no deixis que torni el monstre que
vivia abans a casa nostra".

El monstre hi està d'acord. Tot sigui per fer feliç la mare de l'Anna i la seva filla. I perquè cap nena
no li torni a clavar queixalada al mig del cap.

Ara que han fet les paus, i que el monstre ja no és el seu enemic, l'Anna s'enduu una bona
sorpresa. Els ulls del monstre ja no semblen els d'un camaleó. Ni el cap una síndria. Ni els peus,
les potes d'un elefant.



Amb el
suport de

De fet, tant els ulls, com el cap, com els peus del monstre tenen un aspecte més aviat humà.
L'Anna tampoc no diria que d'un humà guapo. La seva mare sí que ho diria. Però, clar, això és el
que passa quan una mama té un nòvio i se l'estima. Que el troba guapo, tant si ho és com si no.

"Les coses no sempre són el que semblen", pensa l'Anna. "Ni els monstres tampoc".
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