
 
 

Una mà d’equilibristes  

 

En Toby, en Tommy, la Lily, la Ruby i en Baby eren cinc germans entremaliats i 
belluguets que no paraven mai quiets.  

 

Five little monkeys, acrobats all, 

bouncing around, and having a ball, 

having a ball. 

 

Si la seva mare, quan ja no podia més de tant xivarri,  els deia: “--Ja n’hi ha prou de 
saltar i botar! Deixeu de fer el saltimbanqui damunt del llit!”, ells esclafien a riure, 
perquè aquella paraula nova els havia encantat: “Saltimbanqui, saltimbanqui, 
saltimbanqui...!”, repetien, excitats. I vinga a saltar i botar i fer xivarri... 

Si el pare els renyava tot dient-los:  

- Ja n’hi ha prou de saltar i botar! Prou! Sembleu micos! 

ells es posaven tot contents, perquè allò de fer el mico els semblava graciosíssim.  I 
tornaven un altre cop a saltar i botar tot cantant:  

 

Five little monkeys, acrobats all, 

bouncing around, and having a ball, 

having a ball. 

 

UNA MÀ D’EQUILIBRISTES 

 

Però els seus pares no estaven per bromes ni jocs. Les coses anaven molt maldades en 
aquella casa i en aquell país. Perquè a fora de les quatre parets segures d’aquella llar hi 
havia una guerra tan terrible i temible com ho són totes les guerres. Hi havia por. Hi 
havia fam i fum, i hi havia destrucció per totes bandes. 

En Toby, en Tommy, la Lily, la Ruby i en Baby eren totalment inconscients dels perills 
que corria la seva família.  



Fins que un dia els pares, amb un posat tot seriós, els van cridar davant seu i amb molta 
tendresa i tot l’afecte del món els van dir: 

- Estimats fills, la guerra es complica: ja no tenim diners per pagar el lloguer de casa, i 
ja no tenim menjar per a vosaltres. Aquesta tarda sortireu de casa i travessareu la ciutat 
en direcció al circ que hi ha acampat als afores. La pallassa del circ ens ha promès que 
es cuidarà de vosaltres fins que estigueu en un país segur i fora de tot perill. Nosaltres 
confiem en ella, no patiu, però us haureu d’espavilar per arribar fins al circ.  

- Per no aixecar sospites, primer marxarà la Lily, deu minuts després la Ruby, després 
en Toby i així fins que tots sigueu fora. Quan el circ arribi a un lloc segur, escriviu-nos 
i, si encara som vius, vindrem a reunir-nos amb vosaltres, i tornarem a ser la família 
alegre i despreocupada que érem abans de la guerra. 

Als cinc germans se’ls va posar la cara molt trista, el cor se’ls va encongir, i ja no els 
quedaven ganes de fer el mico. Allò anava de debò... i era perillós!  

Un per un, abans no es fes fosc, van sortir de casa amb llàgrimes als ulls i van mirar 
d’orientar-se pels carrers d’una ciutat devastada per les bombes, plena de runes i de 
soldats armats, procurant arribar fins als afores, cadascú per un camí diferent, fins on hi 
havia el circ. Per fer-se passar la por... cantaven, perquè qui canta els seus mals espanta, 
i a més, perquè s’enyoraven els uns dels altres.  

 

Like five little fingers on one single hand, 

we’ll travel united and we will be grand. 

 

Quan finalment, cadascú per la seva banda, van arribar al circ, en Tommy, la Lily, en 
Baby, la Ruby i en Toby es van abraçar tan fort com van poder. Havien passat tanta por! 
S’havien sentit tan i tan sols, que van prometre solemnement que mai més no es 
separarien. Mai dels mais!  

De manera que, quan la pallassa es va presentar davant seu i els va preguntar què sabien 
fer, ells van respondre: 

- El pare diu que som uns micos entremaliats i la mare diu que som uns saltimbanquis 
eixelebrats, però la veritat és que nosaltres som com els cinc dits d’una mà, tan units els 
uns amb els altres, que només així som capaços d’assumir qualsevol perill i de fer tota 
mena de feines i equilibris, perquè només quan estem ben units ens ho passem bé i ho 
fem passar bé als altres. 

- Esplèndid! –van exclamar alhora el director de circ i la pallassa—aleshores, fareu 
d’equilibristes sota el nom de “The Five United Fingers”. Us agrada el nom? 

- Moltíssim --van respondre els cinc germans—.Tant com la feina que farem! 

I va ser just aleshores, en aquell moment precís, quan el director del circ i la pallassa, es 
van treure el maquillatge i es van mostrar als seus cinc fills tal com eren de bo de bo: 
l’autèntic pare i l’autèntica mare d’en Tommy, en Toby, la Ruby,  la Lily i en Baby. 
Pare i mare quan eren a casa. Director i pallassa de circ quan eren sota una carpa. Ves 



qui ho havia de dir... Els cinc germans no ho havien sospitat mai, que els seus pares 
tenien un ofici tan poc comú... 

Però tant se val! D’ara endavant els cinc germans esdevindrien els famosos equilibristes 
“The Five United Fingers”, de qui tothom diria que eren capaços de moure’s amb la 
delicada precisió d’un autòmat, però, sobretot, sobretot, serien una família feliç, reunida 
i abraçada un altre cop, protegida d’ara endavant per la carpa d’un circ ambulant!  

I és que, de vegades, davant les adversitats, per mantenir unida la família com els dits 
d’una mà, cal fer autèntics equilibris! 

 

Five fingers united and we will be grand. 
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