
Rohtärad o la màgia de les paraules  

Daunt Books era una llibreria d’aquelles d’abans; el primer que veies era un gran 

finestral amb vidres de colors que dibuixaven una gran rosa i que es menjava bona 

part de la façana; una vegada a dins, un taulell de fusta acompanyava un estret 

passadís que portava a un conjunt de petites sales. La Kayla tenia setze anys i 

havia convertit la llibreria en una mena de refugi, sobretot les tardes del divendres, 

que era quan el seu pare li donava les cinc lliures de la setmanada. Allà les 

gastava en qualsevol llibre que li oferís aventures i un món desconegut on 

escapar-se, ben lluny del Londres gris on vivia.  

Entrava a Daunt sense trucar i caminava decidida fins a la sala on s’aplegava la 

secció de fantasia. L’Edmund, que feia més de trenta anys que regentava el 

negoci, a penes tenia temps de dir-li bona tarda que ja estava davant d’aquelles 

lleixes empolsinades i atapeïdes de llibres.  A mesura que se’ls anava mirant, 

creixia la idea de llegir-los tots de cop encara que només en podia comprar un. Va 

ser llavors quan es va fixar que a la part baixa de la lleixa hi havia un llibre amb la 

coberta atrotinada; les lletres del títol a penes eren visibles, gastades pel pas del 

temps, i bona part de les pàgines estaven desenganxades del llom. Tot i això, el 

va posar sobre el taulell de l’Edmund i li va demanar quan valia. Sense dir-li res, el 

vell llibreter se la va mirar i va aixecar un lleu polsim en bufar la coberta. Tot seguit 

el va desar en un calaix i li va dedicar un lleu somriure.   

 Que passa alguna cosa, senyor Edmund? va preguntar-li la Kayla amb certa 

sorpresa.  

Mira Kayla... Com t’ho diria... És que aquest llibre no és per vendre.  

Ah no? No el ven? I com és això? 

  Aquest llibre no es pot vendre perquè no es pot llegir; les pàgines no mantenen 

cap ordre lògic, no hi ha cap tipus de numeració i les poques paraules que hi ha 

estan escrites en un idioma desconegut. No hi ha manera d’entendre la història 

que explica! 



Que estrany, va pensar la Kayla. Tampoc havia de ser tan difícil. Una mica de 

paciència i es podria resoldre. Li va demanar al senyor Edmund si li podia deixar 

llegir a la taula del fons del passadís. Va dir que sí, que cap problema, tot i que ho 

va acompanyar amb una mirada d’escepticisme.  

Va obrir-lo de cop. La primera pàgina estava pràcticament en blanc, excepte a 

l’última línia on s’hi podia distingir un nom. El va llegir en veu alta. Rônirien. De 

sobte, el nom es va fer fonedís i s’escoltà un cop sec que venia d’un dels 

prestatges del voltant. Al passar a la pàgina següent i pronunciar una altra paraula 

va passar el mateix. Cada paraula pronunciada desapareixia del llibre! Tot seguit 

va llegir totes les paraules, una darrera l’altra, i s’adonà que alguns llibres de les 

lleixes s’obrien i es tornaven a tancar ràpidament.  

Senyor Edmund!va cridar. Em penso que he resolt el misteri d’aquest llibre! 

Estàvem equivocats! Aquest llibre no narra cap història perquè és un diccionari. 

Potser d’un idioma desconegut que amb el pas del temps s’ha anat oblidant. Però, 

sap què és el més sorprenent? Que quan llegeixes les paraules en veu alta 

desapareixen i van a parar a dins d’altres llibres! 

Déu meu, Kayla! Que potser em prens el pèl? Si es tractés d’això, de ben segur 

que jo ja ho sabria. Conec els meus llibres i sé el que venc als meus clients.  

Imaginava que diria alguna cosa així. Però cregui’m! Ho he comprovat! Miri! La 

paraula Ärthêris ha anat a parar a la pàgina setze d’aquest llibre! Vol dir “aigua 

lluminosa de la font dels astres”!  

 Bah... Bajanades. Com vols que m’empassi aquestes fantasies? És poc creïble, 

la veritat. Però reconec que m’impressiona aquesta capacitat d’imaginació que 

tens. 

L’entenc senyor Edmund. Tot plegat és molt estrany. Per això li he deixat la 

darrera paraula per a vostè perquè vegi que tinc raó. 

L’Edmund va esbufegar abans de llegir: Rohtärad. Però no va passar res. La 

paraula continuava allà. La Kayla no s’ho podia creure. Què havia anat malament?  



Va tornar a casa, decebuda i enrabiada, malgrat el senyor Edmund havia estat 

molt amable. Es va estirar al llit cap per munt. Rohtärad, va cridar entre sanglots.  

Poc a poc unes lletres gruixudes i espesses es van anar escrivint al sostre... “Tu 

que has llegit les paraules velles, tu que has pronunciat les paraules oblidades; 

torna’ns a la vida! Escriu la nostra memòria!”  
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