
El primer petó

Sempre hi ha una primera vegada: la primera vegada que mengem un préssec, o que ens banyem
en un riu, o el dia que veiem nevar per primer cop.
Quan ens fem grans ho oblidem. I és una pena.
Però jo no podré oblidar mai el primer petó.

Ella es deia Elena i m'encantava perquè tenia els ulls blancs.
Encara que el meu germà gran s'entestés a dir que eren marrons, eren blancs com dues pilotes de
ping-pong.

També m'agradava perquè feia tot el que volia. M'explicava que de vegades, si li venia de gust,
sucava les croquetes de pollastre en Cola Cao i que sovint s'enfilava als arbres amb la seva iaia,
que es deia Carmeta i era molt simpàtica.

M'agradava per les coses que feia. Per exemple, tallar-se ella mateixa els cabells amb unes tisores.
Ras, ras! Fora cuetes!
Jo la trobava guapíssima.També deia que dilluns, dimecres i divendres dormia sota el sofà i la
resta dels dies sota la taula del menjador. Quina sort!

Ah, i tenia una gata que es deia Clara i miolava en xinès: Mao! Mao!

Ho heu endevinat, oi? Va ser a l'Elena, a qui vaig fer: El primer petó

L'Elena i jo anàvem al mateix col·le i era la meva millor amiga.
Com m'agradava anar assegut davant seu a l'autobús!

Cada matí li guardava el seient. I si algú hi volia seure deia, molt seriós, "està ocupat".
Després, acostava la cara al vidre de la finestra, esperant veure-la arribar corrent, però ella molts
dies arribava tard i aleshores marxàvem sense ella.

L'Elena i jo ens fèiem molts regals. Ens agradava.

Un dia em va regalar una llibreta de dibuixos fets per ella quan tenia quatre anys, un trosset de
rajola i quatre plomes d'ànec d'edredó. Tot ho va posar en un sobre que deia: Per al Camil, el meu
millor amic.

Jo li vaig regalar dos bolis molt "xulos", un de verd i un de lila, una sivella antiga que era de la
meva mare, una foto d'Austin Powers, que li encantava, i una mosca viva que havia caçat a la
cuina, tancada en un pot de melmelada.
Però quan va obrir el pot, la mosca es va escapar i mai més no la vaig tornar a trobar. Potser se'n
va anar a l'Àfrica o a Mallorca.

A partir d'aquell dia vaig començar a trobar-me estrany, neguitós, nerviós, entre trist i content
perquè tenia ganes de... Em feia vergonya dir-ho... Ganes de fer-li un petó. El meu primer petó.



Mirava pel·lícules d'amor per inspirar-me. Però no m'agradaven gens perquè els adults, quan es fan
petons, s'entortolliguen i posen unes cares que sembla que es barallin. Oi que sí?

El meu germà, que és més gran que jo, deia que estava enamorat i em va recomanar que l'hi
demanés directament:

"Elena, vull fer-te un petó."

Ho vaig assajar i vaig provar diferents maneres de dir-ho:

- Elena, vull fer-te un petó.
- Elena, vull fer-te un petó!
- Elenavullfer-teunpetó!

Però, i no sabia ben bé per què, em feia l'efecte que un petó, si l'hi demanava, ja no m'agradaria
tant.Per això el meu amic Marc, que sempre ha tingut bones idees, em va dir que aprofités un dia
que juguéssim a fet i amagar per fer-li un petonet com qui no vol la cosa.
I li vaig fer cas.

Un dijous que jugàvem a fet i amagar al parc de la plaça, l'Elena es van amagar darrere d'un arbre.
Portava les cuetes de sempre, però estava més guapa que mai.
I vaig pensar: "Ara és el moment".
Vaig comptar fins a quaranta-set, em vaig empassar la saliva i vaig intentar fer-li el petó, però
estava tan nerviós que vaig fallar i l'hi vaig fer als cabells i ella ni se'n va adonar.
Quina ràbia!

L'endemà, però, ella va venir a casa i ens vam posar a jugar amb les peces de construcció.

Jugant, jugant, vam fer primer una casa, després una altra, un carrer, una placeta..., tota una ciutat.
Amb arbres, cinemes, cotxes, avingudes.
I ens vam imaginar que hi vivíem.
L'Elena conduïa un cotxe de bombers i jo una ambulància fent sonar la sirena a tota pastilla.
Naní, naní! Tiroriro, tiroriro!
Fins que el camió de l'Elena i la meva ambulància van xocar.
Brrrooooaaoo! Pgggrr!

L'Elena se'm va quedar mirant amb els seus ulls blancs com dues pilotes de ping-pong i em va dir
que a la nostra ciutat hi faltava una cosa. Finestres. I tenia raó!

Vaig pensar: "Que llesta que és l'Elena!" S'havia fixat que les cases no tenien finestres!
I encara va afegir-hi:

- A mi m'agraden els vidres de les finestres. Saps per què?
- No.
- Ho vols veure? És molt divertit!

I encara no havia acabat de dir-ho, que va obrir la finestra del menjador i es va posar a fer ganyotes
darrere del vidre.
Estava tan guapa, amb el nas, la galta i els llavis esclafats contra el vidre...



Amb el
suport de

Aleshores vaig tenir una idea. Em vaig posar a l'altra banda del vidre i, després de comptar fins a
sis, vaig tancar els ulls i hi vaig acostar els llavis.

El vidre era fred, però jo vaig sentir una escalforeta tan "xula"... Tant!

Estava molt content! No m'ho podia creure! Per fi m'havia atrevit! Li havia fer el meu primer petó!

Guió: Lluís Arcarazo
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