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Julia

Em dic així: Julia. I la meva tia també, la tia
Julita.
El nostre poble es diu Los Barrancos, però no
hi ha cap barranc. És un poble del nord, petit i estret, com molts altres pobles. Però Los Barrancos
és especial. I no solament per la gent que hi viu. És
especial perquè és l’únic a tota la comarca que té
un bosc de bambú.
El nostre bosc de bambú és al bell mig d’un altre
bosc, el de faigs i roures que envolta el poble, i no
és gens fàcil trobar-lo.
Jo, des de ben petita que sento històries sobre
aquest bosc de bambú. Els pares diuen que aquest
bosc no existeix pas, que tot són llegendes que
s’inventen els vells del poble perquè s’avorreixen,
que aquí, enmig d’aquestes serralades europees,
no hi creixen boscos de bambú així com així.
9

10

I això és veritat.
Jo sé moltes coses sobre els bambús. Sé que
hi ha moltes menes de bambús diferents. I que
la seva floració és rara. Algunes espècies triguen
molts anys a florir i quan ho fan, floreix tot el bosc
alhora i després es mor.
El bosc sencer de bambú es mor. Sí, ho heu llegit bé. I de vegades això causa desgràcies, com ara
les invasions de rates als camps de l’Índia o de la
Xina que acaben provocant la fam. Perquè les rates s’alimenten de les llavors de bambú que han de
regenerar el bosc.
Jo crec que, malgrat tot, ha de ser bonic veure
florir un bosc de bambú. M’hauria agradat molt
veure el nostre bosc florit. Però no sabia on era, ni
tan sols que existia. Deien que només els més vells
hi sabien arribar. Bé, ells i la tia Julita.
Perquè el bosc de bambú i la tia Julita, que en
realitat és la tieta de la mare, són gairebé la mateixa cosa, encara que sembli increïble. I els dos
guarden una història. La història del bosc de bambú del cor roig. La història que ara us explicaré i
que comença pel final.
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Comença quan el bosc de bambú del cor roig
està a punt de florir. O això és el que em pensava
jo.
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