La caravana de la Júlia

La Júlia Tresbotons viu en una casa de fusta. Bé, de fet no és ben bé una casa. Ni tan
sols una caseta.
És una caravana, perquè els pares de la Júlia, Madame i Monsieur Tresbotons, fan de
faquirs en el Circ Intercontinental i es passen la vida viatjant amunt i avall per tot el
món.
El número de Madame i Monsieur Tresbotons és el preferit de la Júlia, sobretot quan la
mare bufa foc mentre camina descalça per un llit de vidre i el pare es menja tres
bombetes amb un clau clavat al nas.
Són genials. Els millors pares del món. La Júlia se’ls estima encara més que al seu osset
Teddy i la seva nina Nora.
I tot i que la caravana és més aviat petita, fins ara sempre han viscut ben contents i
feliços tots cinc: la Júlia, Madame i Monsieur Tresbotons, l’osset Teddy i la nina Nora.

LA CARAVANA DE LA JÚLIA

Però ha arribat la gran notícia: la Júlia tindrà un germanet.
A la Júlia no li agrada gaire la idea. Potser té por que els pares se l’estimin més que a
ella. Per això ha dit als seus pares que no vol cap germanet, perquè tanta gent no hi
cabrà, a la caravana.
Però Madame i Monsieur Tresbotons li han dit que no s’hi amoïni, que on n’hi caben
dos n’hi caben tres.
Així que ara viuen a la caravana la Júlia, els seus pares, l’osset Teddy, la nina Nora i un
marrec que no para de plorar que es diu Àlvar.
Com que els pares la veuen una mica amoïnada, li han fet un regal que li farà il·lusió: un
gosset que es diu Carbó.
I ara, a la caravana, hi viuen la Júlia, Madame i Monsieur Tresbotons, l’osset Teddy, la
nina Nora, l’Àlvar i el gosset Carbó.
Però és que, a sobre, ha vingut per quedar-s’hi una setmana la seva iaia Laia, que
treballa en un altre circ fent de dona barbuda.
Tot i que estima la seva iaia Laia encara més que al gosset Carbó i gairebé tant com als
seus pares, la Júlia torna a queixar-se.

- Però on dormirà, la iaia? La caravana és massa petita!
- No t’amoïnis – li ha contestat el pare -, on n’hi dormen dos n’hi dormen tres.
I ara, a la caravana, hi viuen la Júlia, Madame i Monsieur Tresbotons, l’osset Teddy, la
nina Nora, l’Àlvar, el gosset Carbó i la iaia Laia.
Però com que, des que van tenir l’Àlvar, no paren de venir visites i més visites, avui han
vingut a berenar unes amigues de Madame Tresbotons: la Lisette i la Jeanette. Com que
són siameses, van juntes a tot arreu. Sort que estan ben avingudes!
La Júlia opina que no hi cap tanta colla, a la caravana. Però la iaia Laia li ha dit que no
es pensi, que on n’hi berenen dos n’hi berenen tres.
I tot seguit el padrí Enric, que és prestidigitador, ha aparegut per casa per saludar la
família.
I encara estava saludant, quan s’hi han acostat els dos pallassos del Circ Rus: Pam i
Pipa.
Total, que avui, berenant a la caravana, hi havia la Júlia, Madame i Monsieur
Tresbotons, l’osset Teddy, la nina Nora, l’Àlvar, el gosset Carbó, la iaia Laia, la Lisette
i la Jeanette, el padrí Enric i els pallassos Pam i Pipa, que han anunciat que tots els
artistes de circ que coneixen pensen venir a visitar la llar amb rodes de la família
Tresbotons.
Això volia dir un fotimer de domadors de lleons, contorsionistes, acròbates,
malabaristes, ensinistradors de puces, saltimbanquis, equilibristes i homes bala!
I la Júlia es pregunta com podrà encabir tanta gent una caravana tan petita. Però la iaia
Laia li ha explicat el secret.

- Quants petons t’ha fet la teva mare?
- Uf! No els podria comptar.
- I com estimes els teus pares?
- Infinit i una mica més.
- Ho veus com l’amor no té límits?
- Doncs una casa és com un cor. Hi caben tantes persones com estiguis disposat a
deixar-ne entrar. Perquè estimar no ocupa lloc. Sempre queda un raconet, a casa o al
nostre cor, per a aquells que ens estimem.

Aleshores algú ha picat a la porta. Pam, pam, pam! I sabeu què ha dit la Júlia? Ha dit:
“Ja obro jo!”
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