
Quan era petita, del cor de Jamila  en sortia un somni molt senzill de dibuixar. 
Era així:  una llarga línia horitzontal... plàcida i llisa com l’horitzó.  

EL SOMNI DE JAMILA 

Jamila, a mesura que creixia,  podia fer sorgir del seu somni dracs de per riure,  
a qui fer llengotes... O bé, poc després, Jamila capitanejava un magnífic vaixell 
pirata que el seu horitzó imaginava.  

De  vegades es posava al dia i somiava amb un coet que, per damunt l’horitzó, 
la portés fins a la lluna... O, més simplement, el seu somni es reduïa al desig 
d’una bicicleta llampant que li permetés anar amunt i avall.  

Més endavant, quan ja va poder anar a escola, la línia del seu somni es va 
recargolar, lentament, amb molta traça, i va acabar sent més o menys així: A la 
Jamila, com que era eixerida de mena, aquells rínxols van acabar agradant-li 
molt i molt. Sobretot perquè, rere seu, de vegades hi descobria coses 
fantàstiques, com ara una illa del tresor, una balena blanca, ... o una pomera 
carregada de poemes dolços i calentons com la mel quan es torna caramel.  

Però, després de llegir, s’entristia i el seu somni es tornava tan pobre i pla com 
la vida que portava en un lloc on ja  no hi havia res de res. Ni una casa. I el que 
més desitjava la Jamila era viure en una casa dolça i calentona com la mel 
quan es torna caramel. 

Un dia el seu somni va fer una sotragada:  a l’horitzó va veure un puntet que 
avançava. El puntet es va anar apropant, apropant i va resultar ser algú com 
ella: “D’on vens?” va preguntar la Jamila. I ell va respondre: “Vinc d’un lloc molt 
i molt fred  on les cases són de gel, es diuen iglús i tenen forma de mitja 
taronja. Per sort, malgrat el glaç, no ens falta ni abric ni peix. Adéu, bonica.” 

La Jamila se’n feia creus que algú pogués viure en una casa de gel. Però de 
l’horitzó aviat van sorgir-ne més puntets que venien cap a ella i li explicaven 
que havien viscut en cases de pell pintada que es deien tipi, enmig de verdes 
prades tan immenses que calia travessar-les  muntats a cavall. ...  

Un altre puntet va explicar a Jamila que ell havia nascut en una  gran casa de 
pedra, que es deia masia, on s’hi podia cultivar de tot i força...  

... i que molt i molt lluny d’allí hi havia un lloc, anomenat ciutat,  ple de cases 
fetes de vidre i acer, tan altes que grataven el cel, on els somnis de cadascun 
dels que hi vivien, que eren molts, s’entrecreuaven i enlairaven sense parar. 

Allò va revifar els somnis a la Jamila, perquè la ciutat semblava un bon lloc per 
fer-s’hi un raconet on viure, dolç i calentó com la mel quan es torna caramel. De 
manera que, en el seu pobre somni pelat i  pla  va començar a dibuixar-hi les  
línies altes i dretes dels gratacels... ...però  una cosa és dibuixar un somni i tota 
una altra aconseguir que l’horitzó del somni esdevingui realitat!  



A poc a poc, al dibuix del somni de la Jamila  van començar a sortir-hi punxes 
llargues i esmolades. Creus que en barraven el pas... Ai, ai, ai!  Que el somni 
de Jamila es tallava a bocins! Ai, ai, ai,  que l’horitzó s’ esmicolava  Ai, ai, ai, 
quina por!  

La Jamila feia equilibris desesperats damunt dels retalls del seu somni, per no 
caure... Però, vet aquí que... molt a poc a poc,  no se sap si per sort o per bona 
voluntat,  alguns puntets.... vinguts de qui sap on, van començar a apedaçar, 
no sense penes i fatics, l’horitzó del somni de la Jamila, perquè cal la unió de 
molts punts per fer una línia i per permetre, finalment, abastar l’horitzó del 
somni de Jamila sense caure daltabaix!  

I és que ningú, ningú, ningú, hauria de privar un altre no ningú, i molt menys la 
Jamila, de dibuixar un lloc on viure a la infinita línia de l’horitzó on poder tornar 
a somniar... d’una manera tan dolça i calentona com la mel quan es torna 
caramel!  
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