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Per a la meva filla, Alona.
MB.
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MA Ï A B RA MI
K A RI N E DA I SAY

EL
MÓN
ÉS CASA
MEVA

Konichiwa!
Em dic Akito i visc a Tòquio, la capital
del Japó i la ciutat més poblada del
món.
Tot al voltant del Japó hi ha l’oceà. Sota
els nostres peus pot tremolar i provocar un tsunami. Per això, a l’escola
aprenem tècniques de salvament.
Visc amb els meus pares en una caseta.
En lloc de portes, hi ha shoji de paper i bambú. El meu kabuto mushi
dorm damunt la meva tauleta de nit;
es diu Haya i és una campiona. Guanya
tots els combats contra els escarabats
dels meus amics.

Japó

A

l matí, la mare em prepara arròs calent barrejat
amb un ou cru i salsa de soja, sopa de miso i
peix sec saltat amb pebrots verds. Després em
menjo una pera i bec la llet.
La tornada a l’escola és a l’abril, a l’època del hanami.
Per celebrar la primavera, anem a fer un pícnic sota
els cirerers florits. M’hi estiro i somnio en la Konobanasakuya-hime –la princesa que fa florir els arbres.
Diuen que viu a dalt de tot del Fujisan.
A l’escola tots portem uniforme. Aprenem la cal·ligrafia
de les hiragana –les 46 síl·labes que permeten escriure
japonés. És difícil i cal concentrar-s’hi. M’invento
haikus sobre el tema de les estacions de l’any. Avui
formo part del grup que neteja les classes amb els meus
companys Daïshi i Ria. A la tarda tinc classe de beisbol
o de violí.

Sayonara!

Konichiwa: Hola! o Bona tarda!
Tsunami: ona gegant.
Shoji : panells lliscants.
Kabuto mushi: escarabat
rinoceront.
Sopa de miso: plat tradicional
japonès, fet amb pasta de soja
fermentada.
Hanami: «mirar les flors». A la
primavera i la tardor, s’admira la
bellesa d’uns arbres concrets.
Fujisan: mont Fuji, el cim més alt
del Japó, amb neus perpètues.
Hiragana: per escriure en japonès,
cal saber cal.ligrafiar els kanji
(ideogrames).
Haiku: un poema brevíssim,
compost per disset síl.labes.
Sayonara: Adéu.

Hej!
Em dic Beata i tinc la sort de viure en
plena natura, a la petita illa de Svartsö,
a l’arxipèlag d’Estocolm. A Suècia,
els hiverns són molt freds, amb neu i
poca llum. En canvi, a l’estiu tenim sol
fins i tot de nit! Anem a fer kanot,
pesquem i recollim fruits silvestres al
bosc.
A mitjan agost arriba per fi la tornada
a l’escola. Estic contenta de tornar-hi
i poder decorar la meva guixeta. Les
classes són lliures i treballem amb
l’ordinador. Abans d’anar en bicicleta, em prenc un bon esmorzar: suc de
taronja, te, kanelbullar i un bol
de cereals amb llet fermentada.

Suècia

E

l 22 de juny és el Midsommar, la meva festa
preferida després del Nadal. El meu germà
Georg, la meva germana gran, l’Inga, i jo, amb
flors als cabells, mengem maduixes del bosc que penjen
d’un bri d’herba.Tota la família canta i balla al voltant d’un
pal cobert de fulles verdes. Mengem a la vora de l’aigua.
El menú: arengada marinada, patates noves i, per postres,
jordgubbstårta.
Quan torna el fred, patinem al llac gelat i espero amb
impaciència Luciatåg, el 13 de desembre. A la nit em
transformo en reina de la llum, amb una corona d’espelmes
al cap, i reparteixo saffransbullar. Els nens es disfressen
d’homenets de pa d’espècies o de follets.
A Suècia també hi ha el parc de Tomteland: s’hi pot visitar
el Pare Noel, el seu taller, saludar els rens… i donar-li la
llista de regals!

Hej då!

Hej: Hola.
Kanot: canoa.
Kanelbullar: panet de canyella
tradicional.
Midsommar: festa del solstici
d’estiu, la més important
després del Nadal.
Jordgubbstårta: pastís
amb maduixes i nata.
Luciatåg: festa de Santa Llúcia.
Saffransbullar: brioixos de safrà.
Tomteland: món del Pare Noel.
Hej då: Fins després.

Hi !
Palya !

(en llengua aborigen)

Em dic Connor i visc a Sidney, la
ciutat més gran d’Austràlia. És un
país immens i salvatge on sovint hi
ha ciclons i tempestes de sorra. S’hi
troben roos pertot arreu, coales i
aranyes gegants! I no només als boscos
o al bush.
Els aborígens van ser els primers a
viure-hi. En les seves pintures i danses,
expliquen la creació del món, que
ells anomenen «el temps del somni».
En ell trobem la serp arc de Sant
Martí. Tocant el didgeridoo, imiten
els ocells, les granotes i els gossos
salvatges.

Austràlia

C

asa nostra és a prop de la platja. És una sort,
perquè m’encanta fer surf i bussejar amb el meu
tub. Al mar hi ha taurons blancs, blue bottles i
pops molt perillosos. Quan sentim l’alarma, el meu germà
gran, en Nick, i jo sortim ràpidament de l’aigua.
Quan tornem a l’escola, al gener, encara és estiu. Al matí
em poso el banyador sota l’uniforme per anar més ràpid.
I no surto mai sense haver pres el meu brekkie: un suc
de taronja, un bol de cereals, i una torrada amb mantega
i vegemite. El dia 26 de gener celebrem l’Australia
Day: passem el dia al port. Després de la cursa de ferrys,
fem un pícnic mentre escoltem un concert. I a la nit, el cel
s’il·lumina amb els focs artificials.
Avui estic molt il·lusionat: presento la meva exposició
sobre la Great Barrier Reef davant de tota l’escola. És
així, quan has treballat bé. Podré parlar d’aquest lloc únic
al món. El corall multicolor alberga milers de peixos rars
i crustacis. Diuen que és la vuitena meravella del món! Cal
protegir-la.

See ya !
Palya !

Hi! Palya!: Hola.
Roo: cangur.
Bush: matolls i petits arbustos
que creixen a les regions seques.
Didgeridoo: trompa de fusta
inventada fa 20.000 anys.
Cada tribu té la seva manera
d’anomenar-la (yidaki, mooloo…).
Blue Bottles: són les meduses
més perilloses del món.
Brekkie: esmorzar.
Vegemite: pasta salada per untar
el pa feta amb llevat de cervesa.
Australia Day: la festa nacional
més important. S’hi celebra
alhora la creació d’Austràlia per
part dels anglesos i del poble
aborigen.
Great Barrier Reef: la Gran
Barrera de Corall.
See ya! Palya!: A reveure! Adéu!

Sènne bénoo !
Em dic Delgermaa. Visc al «país del
cel blau», a Mongòlia.
La meva família és nòmada. Viatgem
per alimentar el nostre bestiar: bens,
iacs i vaques. A l’estiu plantem la ger
prop d’un riu. I a l’hivern ens protegim del vent i del fred instal·lantnos a la vora d’un bosc o en una vall.
Podem arribar a estar a 25º sota zero!
Galopem, entre el sol i la terra, a cavall
o al llom d’un camell. A l’horitzó,
les muntanyes blaves o les dunes
gegants de sorra del desert del
Gobi. A l’estepa hi viuen bandades
d’hémiones i takhs.

Mongòlia

D

urant l’any estudio en un internat a UlanBator, la capital. La llengua mongola s’escriu
en vertical i es diu khalkha. Per esmorzar prenc
xai bullit amb espècies, mill, suc d’arç groc i süütei
tsai.
A principis de febrer, el meu pare em ve a buscar amb
moto per anar al Tsagaan Sar. Ens posem roba nova,
saludem els ancians i oferim buuz –raviolis de carn– als
amics. Jo sempre espero les postres amb impaciència:
un ul boov cobert de caramels fet pels homes del clan.
Quan arriben les vacances d’estiu, estic contenta de
retrobar-me amb els meus avis, la meva mare i la meva
germana petita, la Jibek. Amb el meu germà, en Daïna,
juguem amb els cadells dels animals i ens entrenem al
tir amb arc. El gust de l’estiu és l’airag de la mare: llet
d’euga fermentada, preparada en una bota de cuir.

Baïrtè !

Sènne bénoo: Hola.
Ger: tenda circular tradicional,
recoberta de pells.
Hémione: animal salvatge entre
l’ase i el cavall.
Takh: cavall de Przewalski,
animal de la família del cavall
salvatge.
Süütei tsai: te negre amb llet
lleugerament salada.
Tsagaan Sar: «mes blanc», any
nou lunar que anuncia el principi
de la primavera.
Ul boov: «pastís-sola». Està
fet de capes senars de galetes
(7 pels avis, 5 pels pares i 3 pels
fills). «Dues capes de felicitat per
envoltar-ne una altra d’infortuni.»
Baïrtè!: Adéu!

Saláma !
Em dic Fanjatiana, que vol dir «flor
estimada».Visc a l’illa de Madagascar,
el país de l’ilang-ilang i de la lavanila. Hi ha tot de plantes i d’animals
rars: orquídies, baobabs, camaleons
i lèmurs.
El meu poble es troba a la vall de
Tsaranoro, el penya-segat rosa que toca
el cel. Al bosc sagrat hi viuen el maki
catta i el cometa groc, la papallona
nocturna més gran del món. El seu
capoll gegant dona una seda preciosa.

Madagascar

A

l matí esmorzo el meu vary sosoa, impacient
per anar a l’escola. M’agrada aprendre a
escriure a la meva pissarra. En aquesta vida
tinc dos somnis: seguir estudiant i ser escultora.
Quan torno a casa, devoro una batata –patata dolça– abans
d’anar a veure la mare, que cou maons per construir cases.
A les meves mans, el fang es converteix en sirena o en
tortuga. La meva germana petita, la Noro, que significa
«llum», en fa joguines.
L’Haja «respecte» i el Tahiry «tresor», els meus germans
grans, treballen als arrossars amb el pare. Fan servir zebús
per llaurar la terra abans de plantar-hi les llavors. L’arròs
és sagrat: ens dona la vida. Tots esperem sempre que els
ancestres el protegeixin de la pluja i dels ciclons.
Entre abril i juny l’escola és buida, perquè ajudem les
nostres famílies en la primera collita. És hivern i a les
nostres muntanyes hi fa fred. Els nostres cosins venen
de Tana a celebrar el Santabary. Porten canya de
sucre i koba, i hi cantem i ballem al so de la valiha i de
l’acordió.

Veloma ! [Veloúm]

Saláma!: Hola!
Ilang-ilang: o reina de la nit.
Un arbre amb unes flors molt
aromàtiques.
Lavanila: la vainilla. És una
orquídia.
Maki catta: el més conegut dels
lèmurs, de cua negra i blanca.
Vary sosoa: «bon arròs» en
malgaix. Sopa d’arròs que es
menja al matí i al vespre, salada
amb carn de zebú, o dolça.
Tana: es la capital de Madagascar.
De Antananarivo, o Tananarive que
vol dir «ciutat de les mil cares»).
Santabary: àpat de festa per
celebrar la primera collita de
l’any de l’arròs. En general,
el diumenge de Pasqua. S’hi
preparen set plats diferents.
Koba: pasta de farina cuita a base
d’arròs i de cacauets triturats.
Valiha: instrument tradicional.
Cítara en bambú envoltada de
16 a 24 cordes de fil-ferro.
Veloma: Adéu.

Hello!
Em dic Hope. Visc a Londres, a
Anglaterra, el país de Sherlock
Holmes, de Harry Potter i dels
Beatles. S’hi parlen més de tres-cents
idiomes! Jo en parlo dos: l’anglès i
l’hindi, com el pare.
Al meu barri hi ha street art –graffiti–
a les parets. Des del parc, veig la City
a la llunyania amb el Big Ben i el palau de Buckingham, on viu la nostra
reina, Elizabet II, de qui cada any celebrem l’aniversari. Els dies de pluja,
tot desapareix sota la boira.

Anglaterra

L

a Shanice viu al segon pis. Ens assemblem, amb
els uniformes posats. Quan arribem a classe,
guardem les nostres lunch box. Aquest matí,
quins nervis! hi ha l’assembly, i l’haig d’acompanyar
amb la guitarra davant de tots els alumnes.
Dissabte, anar a comprar al mercat, és com fer la volta al
món. Fa olor d’espècies, de fregits, de sucre i de flors.
Fem la compra mentre degustem curry o fish & chips.
Així vario dels cereals, les torrades de marmite i el te
amb llet que acostumo a prendre per esmorzar.A la tarda,
si fa bon temps, anem a fer paddle surf.
A finals de novembre comença la màgia del Nadal! La
ciutat s’il·lumina i tothom taral·leja carols –les cançons
tradicionals del Nadal. El 24 de desembre, m’adormo
mirant el meu Christmas sock, el mitjó gegant, que quan
em desperti serà ple de regals.

See you around! Bye-Bye!

Hello!: Hola!
City: el centre històric de Londres.
Big Ben: la campana que toca
les hores dalt de la torre del
palau de Westminster i fa les
campanades d’any nou.
Lunch box: els nens s’enduen
el dinar a l’escola (entrepà,
patates i beguda).
Assembly: reunió de tota l’escola
al pati. El director lliura els
diplomes i cada classe presenta
la seva feina.
Curry: plat indi amb espècies
que ha esdevingut el plat preferit
dels anglesos.
Fish & chips: peix fregit
amb patates fregides, quètxup,
maionesa i ceba, que es menja
pel carrer.
Marmite: pasta salada per untar
el pa feta amb extracte de llevat.
See you around! Bye-Bye!: Fins
aviat! Adéu!

Ahlan!
Em dic Ilyes. Visc a Egipte, el país
dels faraons i les piràmides. Sota les
dunes de color rosa i or, s’hi amaga
la història: jeroglífics, mastabes,
fòssils i ossos de balenes.
Visc en una casa, però segueixo sent
beduí: sota els estels, el desert és
el meu regne. No m’hi perdo mai,
ni tan sols quan a la primavera bufa
el khamsin i ens atrapa dins d’un
núvol de sorra abrasadora. El meu
avi condueix els seus dromedaris
mehari amb els ulls tancats, mentre
els cantusseja melodies. La seva llet
ens evita de caure malalts.

Egipte

E

l nostre poble es troba en un oasi. L’aigua és
el nostre tresor. Tot hi creix: arròs, mangos
i taronges. A mitjan setembre, després de l’escola,
grimpo per les palmeres amb els meus germans per fer
caure els dàtils sahidi.També els ajudo a collir les zeitoun
–olives. A l’estiu, després de la migdiada, ens refresquem
a les fonts.
Dins la gran carpa de cerimònies feta amb pell de cabra,
no ens fan por ni la calor ni el fred. Tot el poble celebra
una festa al voltant del foc. Amb les cames encreuades,
asseguts en rotllana, mengem mansaf, bevem te de
menta Nanah ensucrat i ballem al so dels rebâbs i del
tambor.
A l’alba, la meva mare cou el ftir, un pa que jo suco a
la llet calenta. Ella té cura de les gallines amb les meves
germanes. Jo del colomar. Els coloms són com nosaltres:
són lliures i sempre troben el camí de tornada a casa. Un
dia aniré a l’altra banda de les muntanyes, a remuntar
l’Al-Nil fins al mar.

Maa Salama!

Ahlan!: Hola!
Mastaba: tomba egípcia en
forma de piràmide escapçada.
Bedouí: mot provinent de l’àrab
«badawiyine»; és un habitant del
desert. Un pastor nòmada.
Khamsin: vent del Sàhara calent
i sec que provoca tempestes de
sorra.
Mansaf: xai cuit amb salsa de
iogurt fermentada, acompanyat
d’arròs.
Nanah: tipus de menta molt
perfumada.
Rebâb: viola d’una corda amb la
caixa de ressonància coberta de
pell de cabra.
Al-Nil: el Nil, el riu més gran del
món juntament amb l’Amazones.
Maa Salama!: Fins aviat!

Ai!
Em dic Joy Malina –deessa del sol– i
visc a Nunavut, a l’Àrtic. De mitjan
maig a mitjan juliol, no hi ha nit,
només llum. La banquisa es fon i ens
desplacem en caiac.
Fa 50 anys, el meu poble, l’inuit,
era nòmada i encara vivia a les cases
de gel, els iglús. Seguíem els caribús
per menjar i fer servir les seves
pells. A l’hivern podem arribar fins a
fins a 50 ºC sota zero!

Canadà

D

e mitjan novembre a mitjan gener, estem
submergits en la nit polar. La lluna, quan és
plena, esdevé el nostre sol. Es reflecteix en la
banquisa. Aleshores els homes van a caçar foques i aaveq
–morses– amb arpons. Una de sola és suficient per
alimentar tota una família a l’hivern! El 21 de desembre
celebrem el Midwinter. Tot el poble es reuneix per
delectar-se amb igunaq, ballar i fer curses de trineus.
La tornada de la primavera i de la llum, el 19 de març, és
també l’ocasió de fer una gran festa.
La meva família esculpeix estatuetes a la serpentine, a
l’ivori de narval i a la cornamenta de caribú: un nanuq –l’ós
blanc–, el nostre animal sagrat, una gavina i una balena.
S’inspiren en la natura i en les nostres llegendes: la de
l’inukshuk, el nostre símbol, que apareix a la bandera.
Al matí esmorzo mattaq. De vegades, cereals i suc de
taronja del supermercat. A la nostra terra no hi creix
res, a part dels fruits vermells a l’estiu.
A l’escola aprenc anglès, francès i inuktitut, la nostra
llengua. Amb la meva amiga Kathy, durant l’esbarjo,
practiquem el kattajak –un cant que imita els animals
amb la gola. És divertit! Al vespre, amb els meus
germans, anem a jugar a casa dels nostres cosins, que
viuen al costat. Juguem a l’ukalik.

Takulaarivuguk!

Ai!: Ei!
Nunavut: «la nostra terra»,
territori inuit: 14 pobles de
10.000 habitants.
Midwinter: solstici d’hivern, festa
celebrada a la meitat de l’estació
sense sol.
Igunaq: carn fementada de foca
o d’un altre animal.
Serpentine: o jade de les neus.
Pedra de color verd fosc.
Inukshuk: «home pedra».
Estàtua de pedres que servia
per parar un parany als caribús.
Actualment són punts de
referència al desert de gel.
Mattaq: pell de beluga o de narval
acabats de pescar. Als infants els
encanta.
Ukalik: «conill», joc d’agilitat que
consisteix en reconstituir objectes
o animals creuant cordills entre
els dits. Els xamans el feien servir
per explicar llegendes.
Takulaarivuguk!: A reveure!

Hi!
Em dic Lana i visc a NovaYork, a la 25a
planta d’un gratacels. Des del cim
de l’Empire State Building –el primer gratacels de tots–, al lluny es veu
l’estàtua de la Llibertat al mig del riu
Hudson. Si mires a baix de tot, els
taxis semblen formigues!
Per celebrar el Thanksgiving amb
els meus avis a Los Angeles, creuo els
Estats Units. Mig dia d’avió: canviem
d’hora i de clima. A la ciutat de
Hollywood hi ha el sol, el surf i les
palmeres!

Estats Units

A

l’hivern, a Manhattan, podem arribar a
25 ºC sota zero! Les llevaneus fan piles de
neu al costat de les voreres. No és gaire
pràctic per a la gent que passeja gossos. El trànsit
queda aturat i els meus pares rondinen, perquè el
metro no funciona. Jo espero que arribi un snowday
–quan neva massa– i tanquin l’escola!
Dissabte a la tarda, el pare m’entrena al beisbol al pati
de l’escola. I els diumenges sortim a fer un brunch en
família. Després anem a passejar per Central Park.
De tornada, piquem alguna cosa en un food truck:
m’encanten els cupcakes!
Pel talent show preparo un número de claqué inspirat
en Cats, la meva comèdia musical preferida. També serà
el tema del meu aniversari, amb espectacle i pastís gegant
en forma de gat. Aquest estiu aniré a unes colònies per a
nens que volem ser artistes. Tot just acabem de celebrar
Halloween, però jo ja hi penso: ser actriu és el meu somni!
Aquest matí la mare vindrà a la meva classe a fer de lectora
misteriosa. Disfressada de robot, ningú no la reconeixerà!
Com que estic massa ansiosa per acabar-me els cereals,
gairebé m’oblido la lunch box! A l’entrada, l’Steve, el
doorman, l’encarregat d’obrir les portes, em deixa anar:

Have a good one!

Hi!: Hola!
Thanksgiving Day: la festa més
important. Sopar familiar per
menjar gall dindi rostit (amb
salsa de nabius, puré i tarta de
carabassa).
Manhattan: un dels cinc districtes
de la ciutat. El nom ve dels indis
Lenapes, els primers habitants
de l’illa.
Brunch: àpat dominical que
es prèn entre les 11 i les 15 h.
(pancakes, gofres, etc.).
Central Park: parc immens
al bell mig de Manhattan,
amb carrils bici, zoo i piscines
transformades en pistes de gel
a l’hivern.
Food truck: els americans es
van inventar el fast food. Aquests
restaurants-furgoneta permeten
menjar de manera improvisada
(hot-dogs, hamburgueses,
tacos, etc.)
Talent show: espectacle anual
de l’escola.
Lunch box: carmanyola amb el
dinar (sandvitx de mantega de
cacauet amb melmelada i suc
de fruita).
Have a good one!: Que tinguis un
bon dia!

Sa wa di!
Em dic Kasemchaï, que vol dir victòria, i
visc aTailàndia, «el país dels 18 somriures».
L’harmonia abans que res, entre les
persones però també en els nostres plats:
sempre, quatre gustos, com el joke de
l’esmorzar. I no ens posem mai nerviosos.
Fins i tot quan m’entreno a la muay thai
–boxa–, el nostre esport nacional, la
imatge del déu mico Hanuman inspira
la meva conducta.
A Tailàndia hi ha mar. A les illes, ens hi
banyem tot l’any. Visc a Krung Thep,
Bangkok, la capital. Des de la meva finestra, al 20è pis, veig la Chao Praya, el riu que
travessa tot el país. Sobre les khlong hi
llisquen els long tails –les barques taxi. Són
pràctics per evitar els embussos i poder anar
a comprar gingebre, papaies, rambutans,
durians i litxis al mercat flotant.

Tailàndia

E

n tots els aparadors hi ha una foto del nostre
rei adorat. Fins i tot a casa, al costat del
sanphraphum, on la meva germana petita, la
Nam «fortuna» i jo deixem una flor de lotus cada matí.
Al mercat dels amulets hi trobem els objectes de la sort.
La meva festa preferida és el Songkran a mitjan
abril, quan s’acaben les vacances d’estiu. Solem estar
a més de 35 ºC. Durant tres dies, tothom es ruixa amb
pistoles d’aigua. Fins i tot hi participen els bombers i
els elefants! Gaudim d’un bol de pad thai, el nostre plat
nacional – fideus d’arròs saltats amb gambes o carn–, i
ens refresquem amb suc de fruita glaçat.
Quan comença l’escola, ens tallem els cabells i planxem
els uniformes. En arribar-hi, ens descalcem i, al pati,
cantem l’himne mentre hissem la bandera. Al gener hi
ha la cerimònia del Wai Khru, la festa dels professors:
agenollats davant d’ells, els oferim flors com a prova de
respecte.

La khon!

Sa wa di!: Hola!
Joke: sopa d’arròs amb aroma
de gessamí, gingebre i pebrot.
Hanuman: déu mico de pèl blanc
procedent de la mitologia hindú.
Simbolitza principalment la força,
la perseverança i la lleialtat.
Khlong: canals. Antigament
anomenàvem Bangkok «la Petita
Venècia».
Sanphraphum: la casa dels
esperits que permet protegir els
llocs importants.
Songkran: any nou budista,
entre el 12 i el 15 d’abril.
Wai Khru: els alumnes els
ofereixen arròs saltat (símbol
de disciplina), flor d’albergínia
(símbol d’humilitat) o flor
d’Ixora (símbol de vivacitat).
La khon!: Adéu!

Halló!
Em dic Elinmundur i visc a Islàndia, l’illa
volcànica més gran del món, just a sota del
pol nord. Una illa de magma que segueix
creixent! En aquest paisatge lunar de lava
i de gel, cada muntanya prové del cor de la
Terra i n’explica els orígens. Cada pedra
pot ser la casa de criatures invisibles:
huldufólk, elfs, nans i follets.
Pertot arreu hi ha fonts d’aigua calenta.
El vapor que surt de terra va donar nom
a la capital, Reykjavík, on visc jo. A la
piscina, on anem tota la família, l’aigua
és a 39 ºC! M’oblido ràpidament del fred
exterior, menys quan pujo al tobogan.
Quan marxem anem al port a gaudir d’un
pylsur o d’una pizza de llamàntol.

Islàndia

A

finals d’abril és el Sumardagurinn, la
tornada del bon temps. A l’estiu, el pare, que
és pescador de bacallà, fa vacances. Marxem
amb un tot terreny a Gullfoss, on l’aigua puja per
efecte del rok –el vent violent. En islandès hi ha vuit
maneres d’anomenar el vent! A les platges negres hi ha
icebergs fosos que brillen entre els còdols, i hi retornen
els lundi. A l’oceà, les balenes bufen com els nostres
guèisers, al costat de les foques.
En tornar a l’escola, el sol de mitjanit deixa lloc a les
aurores boreals: als carrers s’apaguen els fanals per
gaudir de l’espectacle. A l’hivern els dies són molt curts
i ens falta llum. Aleshores, al matí m’omplo d’energia
menjant hafragrautur i oli de fetge de bacallà.
M’encanta anar a l’escola. Quan hi arribem, anem cap
a la classe amb un llibre i, durant l’esbarjo, jugo a escacs
amb els meus companys. Avui prepararem laufabrauo
–creps de blat– al taller de pastisseria: aviat serà Jol, el
nostre Nadal, amb els seus 13 jólasveinar!

Vertu blessaður!

Halló!: Hola!
Huldufólk: «poble amagat»,
criatures que se’ns assemblen
i poden parlar.
Pylsur: plat nacional. Hot-dog
de xai que ens mengem amb
quètxup, mostassa dolça i ceba.
Sumardagurinn: el «dia de
l’estiu». Festa del final de l’hivern,
el tercer dijous d’abril.
Gullfoss: el salt d’aigua més
bonic del país, de 32 m. d’altura.
Lundi: fraret, au marina negra
i blanca amb el bec de colors.
Emblema d’Islàndia.
Aurora boreal: esteles de llum de
colors que apareixen de nit al cel.
Hafragrautur: farineta de civada
que es prepara amb mantega,
sucre morè i panses.
Jólasveinar: en comptes del
Pare Noel, tretze follets arriben
cadascun durant els tretze dies
abans del Nadal i deixen regals a
les sabates dels infants, penjades
a la finestra.
Vertu blessaður!: Adéu!

Karibu!
Em dic James i visc a Kenya, prop del llac
Turkana. Cada dia recorro les passes dels
primers homes i dels animals salvatges: simba
–lleons–, guepards, impales, rinoceronts...
A les nostres reserves hi organitzem safaris.
A casa nostra, els pastors samburu vivim
de la mateixa manera des de fa segles. Hem
conservat la nostra llengua i les nostres
danses. Els meus pares porten el shuka i
les joies de perles. Els cabells dels moran
són de color ocre vermell, com el foc, i
com el cel en una posta de sol.
Moltes altres tribus viuen a la sabana, lluny
dels gratacels de Nairobi o de les platges
de Mombasa. El nostre poble està protegit
pels esbarzers. De nit, des de dins de la
cabana, sento les hienes.

Kenya

P

er culpa de la sequera, les cabres donen menys
llet. Al matí haig de cavar la terra a molta
profunditat per trobar-hi aigua i omplir la meva
cantimplora i la de la meva germana. Per anar a l’escola
hem de caminar dotze quilòmetres! I, a l’estiu, entre
el desembre i l’abril, només començar a sortir el sol, ja
fa 30 ºC de temperatura! La terra crema.
Ens prenem ràpidament la nostra farineta de mill,
mentre el pare ens beneeix contra les desgràcies.Tinc por
dels elefants que hi ha a baix del penya-segat; si ataquen,
són molt perillosos. Els ndege –ocells– es posen a piular.
N’hi ha més de mil espècies diferents. Motxilla d’escola
a l’esquena i bastó a la mà… Som-hi!
A les 7:30 hissem la bandera al pati. Tenim el temps just
per treure la pols dels uniformes. Amb el cor bategant,
entono l’himne tot somrient a la Sharon. Soc el primer
en anglès, swahili i resistència. Un dia trobaré una
solució a la sequera.

Kwaheri!

Karibu!: Hola!
Safari: significa «viatge» en
swahili.Expedició amb un tot
terreny per anar a veure animals
salvatges.
Samburu: poble cosí dels
massais. Igual que aquests, els
samburu també parlen el maa.
Shuka: roba tradicional,
originàriament vermella. Serveix
per vestir-se o de flaçada.
Moran: nom dels guerrers
samburu.
Nairobi: capital de Kenya,
situada a 1.700 m d’altitud.
Els gratacels són a tocar d’una
reserva natural.
Mombasa: és la ciutat principal
del sud del país i el port més
important de l’oceà Índic. La gent
gaudeix de les platges de sorra
blanca i dels coralls.
Mill: cereal. El blat de moro
també acompanya molts plats:
l’ugali és una espècie de polenta.
Swahili: llengua nacional. També
parlen anglès, herència dels
colons. El 12 de desembre és
el Jamhuri Day, la festa de la
independència.
Kwaheri!: Adéu!

¡Buenos días!
Em dic Narda i visc a Bolívia, al peu
del Cerro Rico –la muntanya rica. Al
seu cim, els inques hi feien cerimònies
dedicades a la Pachamama fins que
els espanyols hi van descobrir una
mina de plata.
Potosí, la meva ciutat, s’hi va construir al voltant. Diuen que aquesta
muntanya és la casa d’El Tio –el déu
dels inferns. Perquè no s’enfadi, el
pare i els meus germans hi deixen
flors i caramels quan van a excavar a
la mina. Allà dins hi fa molta calor i
hi costa respirar.

Bolívia

L

a majoria de nens treballen. Jo tinc la sort
d’anar a l’escola però, per pagar els uniformes
i els llibres, durant el dia faig d’enllustradora de
sabates o netejo tombes. A principis de la primavera és
Todos Santos: al cementiri, florit i decorat, hi fem una
festa amb banquet i cantem. M’encanta menjar-me els
caps de sucre de les tanta wawas!
A les 18:30, abans de posar-me a estudiar, menjo locro.
Em costa seguir la classe en castellà i els ulls se’m tanquen!
A casa parlem quítxua, la llengua dels inques. M’agradaria
ser guia: recórrer el desert de sal, admirar els còndors a
la serralada dels Andes, o retrocedir en el temps sobre el
llac Titicaca.
A finals de juny és l’hivern, però això ens omple
d’alegria. Després de l’Inti Raymi, l’any nou inca,
encenem fogueres per Sant Joan, el dia 24 a la nit. Ens
escalfem bevent api amb canyella. Comparteixo les
meves broquetes amb la meva gossa Luce. L’alè del meu
pare surt per la flauta de Pan, com si fos un esperit.
Els meus germans l’acompanyen a la guitarra xaranga.
Intento no adormir-me, perquè diuen que qui es quedi
despert tota la nit estarà en forma tot l’any!

¡Adiós!

Pachamama: la mare Terra,
la deessa més important dels
inques.
Potosí: potojsi vol dir «tro» en
quítxua. La ciutat més alta
del món (4.070 m).
Todos Santos: és els dies 1 i 2
de novembre, l’equivalent al
dia de Tots Sants.
Tanta wawas: brioix en forma
d’infant, amb les cares dibuixades
amb sucre.
Locro: potatge de Potosí (blat
de moro, patata i carabassa).
Bolívia és el país de la patata
(n’hi ha 300 varietats), del blat
de moro i de la quinoa.
Titicaca: el llac més gran
d’Amèrica del Sud i el més alt
sobre el nivell del mar. Allà hi ha
l’illa del Sol, d’on prové la
civilització inca.
Inti Raymi: en quítxua, «festa del
sol» i és el 21 de juny, que marca
el solstici d’hivern.
Api: beguda dolça (blat de moro
lila, canyella i clau) que se sol
prendre per esmorzar.
Flauta de Pan: instrument de
vent fet de canyes buides.

Zdravei!
Em dic Pavel i visc a Bulgària, «la rosa
dels Balcans». A la vall on dormen els reis
tracis, prop de Kazanlak, creix aquesta
flor, més preciosa que l’or.
Al nostre país, les festes marquen el ritme
de les estacions: l’1 de març, per fer
fora l’hivern i la seva neu, ens regalem
martenitses vermelles i blanques, i el
meu pare, disfressat de Koukeri, balla
pels carrers.
Visc a Plovdiv, la ciutat dels set turons. En
el més alt, el Nebet Tepe, hi ha les ruïnes
de la ciutadella: un passatge secret baixa
fins al riu. A l’estiu, amb la meva germana
gran, la Bilyana, ens encanta agafar el
trenet dels nens que puja per la muntanya.

Bulgària

L

a meva ciutat té 6.000 anys! Tot excavant hi
van descobrir un amfiteatre romà magnífic. Hi
anem a escoltar cors, concerts de kaval –la flauta
utilitzada pels pastors–, i de gadoulka –viola. No gaire
lluny de la galeria d’art de la meva mare hi ha també
l’antic estadi, on es feien combats de gladiadors!
El primer dia de classe ens ho passem molt bé. Em poso
la roba nova. Fan bona olor, les banitsa, calentones! Em
prenc un iogurt i un got de boza. La Bilyana m’ajuda
a portar el ram per a la mestra. A la llibreta, hi escric
el meu nom amb caràcters ciríl·lics. Tinc les tardes
lliures. Després de fer els deures, em reuneixo amb els
meus amics a la cabana.
L’endemà de Nadal, la meva germana i jo fabriquem
la sourvaknitza –branca de morera decorada amb
mongetes, pebrotets i crispetes. Llavors ens donem
copets a l’esquena amb la branca com a salutació.
Diuen que com més fort es piqui, millor salut es tindrà.
És molt divertit! Però el que més m’agrada és el joc
del Boritch per Pasqua: fem picar els ous durs pintats
l’un contra l’altre, i el qui aconsegueix conservar el seu
sencer, guanya.

Dovizhdane!

Zdravei!: Hola!
Traci : els búlgars són
descendents dels tracis,
un poble del nord de Grècia.
Martenitsa: ninetes de llana que
es regalen l’1 de març. Es pengen
al canell o al pit.
Koukeri: festa tràcia celebrada
a principis de la primavera. Els
homes es posen màscares amb
banyes, pells de cabra i cinturons
amb esquellots per espantar els
mals esperits.
Banitsa: pasta de full tradicional
amb formatge feta, farcida
d’espinacs, de carn i de llet.
Iogurt: el famós iogurt búlgar
és un art ancestral.
Boza: beguda fermentada a base
de blat de moro, ordi o mill.
Caràcters ciríl.lics: el búlgar va
ser la primera llengua eslava a fer
servir aquestes lletres.
Dovizhdane!: Adéu!

Guten Tag!
Em dic Wolfgang i visc a Alemanya. Els
nostres boscos són els més grans d’Europa
central. No és estrany que els trobem
als contes dels germans Grimm.
A Berlín, la capital, on jo visc, hi ha
parcs, zoos, un aquàrium i, fins i tot, una
granja: a Domäne Dahlem s’hi poden
munyir vaques i collir Kartoffeln –patates.
A l’estiu, quan fa molta calor, anem a la
platja del llac de Wannsee. Allà hi mengem currywürste amb Apfelschorle.
Al matí, després de prendre un bol de
Bircher Müsli, la mare ens acompanya
a l’escola amb bicicleta. La meva germana
Hilda i jo ens asseiem al carret del davant.
A Prenzlauer Berg hi ha més bicicletes
i carrets que cotxes!

Alemanya

E

n arribar a l’escola, pengem els abrics i deixem
les sabates a la part del davant de la classe. Si no
entenc l’exercici, pregunto al meu company. A
les 12:15 del migdia fem activitats. A l’inici del curs,
per la Schuleinfürhung de la Hilda, vaig participar a
l’espectacle tocant el clarinet. Avui és 11 de novembre,
la Laternenfest: fabricarem fanalets per Sant Martí.
Aquest vespre desfilarem pel carrer. Hi haurà fogueres
grans i courem uns pans en forma d’homenet.

A l’hivern neva i es fa de nit molt d’hora. A les terrasses
dels cafès hi ha calefacció. Després de prendre una
xocolata calenta i un Schneken –briox amb canyella–,
anem a l’illa dels museus amb l’U-Bahn. També
m’encanta agafar el tramvia per admirar el Loxx
Miniatur Welten, a l’últim pis del centre comercial
Alexa.
El 5 de desembre celebrem el Nikolaus i l’esperit del
Nadal ja és aquí. A l’Alexanderplatz cada paradeta de
fusta del mercat ofereix meravelles, i el Lebkuchen –pa
d’espècies– se’t fon a la boca!

Tschüß!

Guten Tag!: Bon dia!
Grimm: cognom dels germans
Jacob i Wilhelm Grimm.
Currywürste: salsitxes amb salsa
de curry.
Apfelschorle: suc de poma
amb gas.
Bircher Müsli: flocs de civada
marinats en llet i amb fruites.
Prenzlauer Berg: barri de Berlín.
Schuleinfürhung: festa pels
infants que entren a primària. Els
pares els regalen una Schultüte,
una bosseta sorpresa amb
caramels i llaminadures.
U-Bahn: metro.
Loxx Miniatur Welten: rèplica
de Berlín en miniatura amb trens
i enlairament d’avions!
Nikolaus: Sant Nicolau. El 5 de
desembre al vespre, baixa del
cel amb el seu trineu carregat
de llaminadures i en deixa a les
sabates dels bons minyons.
Tschüß!: Fins ara!

Sawubona!
Em dic Lindiwe i visc a Sud-àfrica, el
«país de l’arc de Sant Martí». Tenim
onze llengües oficials, tres capitals i sis
colors a la bandera! El verd és per a la
pau. El 27 d’abril celebrem el Dia de la
Llibertat tot fent una shisa nyama –una
barbacoa. Hi rostim estruç, antilop i, fins
i tot, cocodril!
Fa molt de temps, el meu poble, els
zulus, «poble del cel», va baixar de les
muntanyes del Drakensberg, que anomenem Quathlamba –muralla de llances–
per instal·lar-se al KwaZulu-Natal. Hi
visc amb la meva família, a Durban,
la tercera ciutat més gran del país.

Sud-àfrica

E

l nostre país és un tresor: en el seu sòl s’hi troba
or, coure, diamants i, pertot arreu, les espècies
més rares. Al jardí botànic hi creix la cycadale, la
planta més vella del món. Lleons, elefants i girafes viuen
a les reserves, però també rinoceronts blancs i negres,
lycaons, suricates i les gaseles springboks, el nostre
emblema nacional. N’he vist saltar davant meu a la classe
de ciències.
Quan comença l’escola, al gener, encara és estiu. Passem
una mica de calor amb els uniformes. Després d’un
bon bol de pap –farineta de blat de moro– i d’un got de
roïboos ensucrat, marxem cap a l’escola. A causa del
monsó, fa olor de pluja, però ben aviat torna a sortir el
sol. Allà on vivim fa bon temps tot l’any. Anem sovint
a la platja. Després de nedar menjo un bunny chow
mentre miro els surfistes.
Mentre ens ensenyen anglès o afrikaans a classe, miro
per la finestra la gespa del camp de futbol: voldria posarme els pantalons curts per anar a xutar la pilota. Un dia
espero ser una autèntica pro. El pare ja té una vuvuzela
–trompeta de plàstic– per animar l’ambient a l’estadi!

Sala Kahle!

Sawubona!: Hola!
País de l’arc de Sant Martí:
a Sud-àfrica hi conviu gent amb
molts tons de pell diferents.
Dia de la Llibertat: festa nacional
creada pel primer president
negre, Nelson Mandela.
Lycaon: espècie de llop amb
taques que viu a la sabana. Està
en perill d’extinció.
Springbok: gasela capaç de saltar
molt amunt.
Roïboos: planta vermella que
es beu en infusió. Només creix
a Sud-àfrica.
Bunny chow: especialitat de
Durban. Sandvitx de pa anglès
que es farceix de curri.
Afrikaans: una de les llengües
oficials, barreja d’alemany
i de neerlandès.
Sala Kahle!: Adéu!

Shalom!
Em dic Ilan i visc a Israel, al desert del
Nègueb, on va començar la història del
meu poble fa ja uns 6.000 anys! És un país
tan petit que al matí s’hi pot esquiar al
nord, al mont Hermon, i, al vespre, nedar
amb els dofins al mar Roig!
Hem conservat el mateix calendari de l’antiguitat: la setmana comença el diumenge
i descansem el shabbat –dissabte. Com
els nostres ancestres, parlem hebreu.
La nostra segona llengua oficial és l’àrab.
A Beerxeva, la capital del sud, la gent ve
de tot arreu del planeta. Els beduïns fan
eslàlom entre els cotxes al llom dels seus
ases per anar al shouk –el mercat!

Israel

A

ls nostres plats s’hi troben sabors i espècies
d’arreu del món, però ningú no es pot
resistir a una pita amb humus i falafels!
Des de l’esmorzar, tots els àpats són un regal pels ulls i
les papil·les: tomàquets cirerols, cogombres cruixents,
tmarim –dàtils–, figues i magranes sucoses.
M’encanten el sol i la calor, però a l’estiu podem arribar
a estar a més de 40 °C! Aleshores hi ha aire condicionat a
tot arreu. Fins i tot, a classe. Fora sempre porto gorra,
ulleres de sol i una cantimplora, com quan vaig a escalar
roques. Sembla que siguem a la lluna i, de nit, gairebé
podem tocar els estels! A la més mínima gota de pluja, ja
hi ha flors multicolors que broten d’entre les pedres. El
meu somni és topar-me amb un caracal. Però és difícil,
perquè aquests linxs petits són del color del desert.
Ben aviat serà el Pessah. Durant les vacances anirem al
Yam Hamelach, el mar Mort. És el punt més baix de la
Terra! Amb el meu germà i la meva germana, Omer i
Adar, hi passem hores surant! Després, per refrescar-nos,
prenem artik i bevem suc de síndria.

Lehitraot!

Shalom!: Hola!
Nègueb: situat al sud del país.
S’hi troba el cràter més gran
del món.
Hebreu: s’escriu de dreta a
esquerra i no té vocals.
Beduïns: poble àrab nòmada
Pita amb humus i falafels:
sandvitx nacional. Pa pla i rodó
farcit de crudités, tahina, puré
i boletes de cigrons amb espècies.
Pessah: pasqua jueva. Durant
deu dies, se suprimeix la farina
de l’alimentació en record de
la fugida dels jueus d’Egipte,
en temps de la Bíblia, on eren
retinguts com a esclaus.
Artik: polos de gel.
Lehitraot!: A reveure!

Sdrastvoui!
Em dic Alexandra –Sasha pels amics.
Rússia és un país immens: onze fusos
horaris i cent mil rius! El Volga és el
més gran d’Europa. Passa prop de
Moscou, la capital, on jo visc.
A l’hivern, sobre el riu Moskva glaçat,
hi ha gent que hi fa un forat i pesca, i
d’altres que neden amb l’aigua a 0 °C!
Jo prefereixo patinar al parc Gorki i
després anar a prendre una xocolata
calenta al cafè Pushkin mentre em
cruspeixo un tros de vatrouchka, un
pastís deliciós de confitura i llet
condensada.

Rússia

F

ora tot és blanc, excepte la catedral de Sant Basili
i els bulbs de coloraines que es veuen des de la
finestra de l’autobús escolar. Per protegir-se de la
tempesta de neu, la gent camina pels passos soterranis. El
metro sembla un museu! A les 9 h del matí, després de
la primera classe, ens serveixen kasha dolça –gra de blat
sarraí– amb te negre. «Txaï! Txaï! Virutxaï!», cridem
durant l’esbarjo, mentre juguem a tocar i parar.

A Rússia celebrem dos anys nous! Quan el carilló del
Kremlin toca les dotze de la nit, fem una promesa i obrim la
finestra per deixar entrar l’any nou.A la taula decorada s’hi
serveix: amanida Olivier, arengada, pa negre i konfiéty
–els dolços. A mi m’encanten les groselles vermelles amb
sucre glaç! L’endemà, sota l’avet, m’esperen els regals de
l’Avi Gel i de la Reina de les Neus. I al vespre anem al
Bolxoi a veure una representació de El llac dels cignes.
Aviat serà Maslenitsa –dimarts de Carnaval. Ho celebrarem amb blinis calents i daurats com el sol. La
varénié els dona un gust que anuncia l’estiu. Al carrer,
hi cremem una nina espantall gegant per dir adéu a
l’hivern. Cantem, ballem al so de la balalaica i, quan
riem, estem a punt de plorar… És així, l’ànima russa!

Poka!

Sdrastvoui!: Bon dia!
Gorki: miniparc d’atraccions
que porta el nom de l’escriptor
Màxim Gorki.
Pushkin: cafè en homenatge à
l’escriptor Alekxandr Puixkin,
que vivia al barri. Està ple de
prestatges amb 15.000 llibres!
Sant Basili: catedral més
coneguda de Rússia, situada
a la plaça Roja.
«Txaï! Txaï! Virutxaï!»: «te! te!
Salva’m!», rèplica llançada quan
et toca qui para.
Any nou: un és marcat al
calendari civil, l’altre al georgià,
tretze dies més tard.
Kremlin: fortalesa on es troba
el govern rus.
Amanida Olivier: macedònia
de verdures amb pollastre
o amb pernil.
Bolxoi: el teatre rus més famós,
on es va crear El llac dels cignes
de Txaikovski.
Varénié: coulis de fruits. En
general de fruits silvestres
recollits als boscos a l’estiu.
Balalaica: llaüt triangular de tres
cordes.
Poka!: Adéu!

Namaskaram!
Em dic Lakshmi –deessa de l’abundància– i visc a Kerala, un dels vint-i-nou
estats de l’Índia. En malaialam, la llengua
de la regió, significa país dels cocoters.
N’hi ha per tot arreu: a les platges i a la
vora de les backwaters, les llacunes on
visc jo.
Antigament, pels canals, s’hi transportaven les nostres espècies precioses
cap a la resta del món. Creixen a les
muntanyes, entre arrossars i camps de te.
Tots els nostres plats en són perfumats:
masala, dhal, laddu... I el nostre
pebre és l’alegria dels millors xefs.

Índia

E

ntre juny i octubre, el monsó bufa i porta vida,
i fa que s’obri el lotus, la flor de la saviesa. Al
pare, venedor ambulant, se li fa difícil treballar a
menys que pugui estar-se a la barca tot xop! Al canal ens
hi rentem, fem la bugada, pesquem i ens divertim per
refrescar-nos!
Cap a la fi de l’estiu, al mes de maig, la tornada a l’escola
és una festa. Encara hi ha molts infants pobres que no hi
van. M’encanta aprendre hindi, anglès i matemàtiques.
El meu somni és ser mestra. La meva germana Shree
m’ajuda a fer-me el nus de la corbata de l’uniforme,
mentre la mare prepara prepara lassi –iogurt bebible– de
mango i puttu –arròs amb coco.
Aviat serà l’Onam, el festival de la bellesa i de l’amor. Per
fer el pookalam –una trena rodona feta de flors–, anem al
mercat a triar garlandes multicolors. L’olor et puja al cap.
Tinc moltes ganes de tornar a veure els meus cosins per
l’Onasadya. Els rebrem amb un sari blanc i daurat –la
nostra vestimenta tradicional– i amb gessamí als cabells.
Després ens reunirem amb la gent a Thrissur, atrets per
les desenes d’elefants decorats, per riure i ballar al so de
les cornetes kombu i els tambors txenda.

Ta-ta!

Namaskaram!: Salut! (faig una
reverència davant teu).
Espècies: cardamom, safrà, clau,
canyella, etc.
Masala: «barreja», curri especiat
de carn, peix o verdures.
Dhal: plat a base de llenties
o cigrons, que es menja amb els
popadum, unes creps cruixents
típiques de Kerala.
Laddu: galetes de farina de cigró
i xarop de sucre amb cardamom.
Hindi: llengua oficial de l’Índia.
S’hi parlen també vint-i-tres
llengües més, entre les quals hi
ha l’anglès.
Onam: a finals d’agost, deu dies
de celebracions: dansa, teatre
mim i curses de barques-serp.
Onasadya: àpat de tretze plats
que es serveix sobre una fulla de
plataner, i es menja assegut amb
les cames encreuades.
Ta-ta!: Adéu!

Salve!
Em dic Marcello, en homenatge a La dolce
vita. Visc a Itàlia, el país de Leonardo da
Vinci, de la pizza i de l’òpera. Del nord al
sud, la mar mai no és gaire lluny. Millor,
perquè a l’estiu «fa un caldo che
squaglia!». Per berenar, el meu gelato
preferit és el bacio –petó– de xocolata i
avellana.
A l’estiu, les vacances duren tres mesos!
Al matí surto al carrer a xutar la pilota
amb els amics, amb la boca encara plena
de galetes. Riem molt quan es queda
penjada a la roba estesa dels balcons.
Jo visc a Roma, la capital. Igual que a
Venècia o a Florència, la bellesa s’hi troba
per tot arreu, fins i tot, en les esglésies.

Itàlia

E

n l’antiguitat, Roma era la capital del món!
Cada 21 d’abril celebrem el seu naixement. Es
diu que la cova on la lloba va alletar Ròmul, el
seu fundador, es troba al peu del Palatí. Als Abruços, a
una hora de viatge, encara hi ha llops. Quan es pon el sol,
monuments i fonts es tenyeixen d’or. A l’escola, durant
la ricreazione, juguem a gladiadors. Ens imaginem
que som davant dels 50.000 espectadors eixelebrats del
Coloseo –Coliseu–, o llençant els nostres carros a tota
velocitat pel Circo Massimo!
A la 13:30, el nonno –el meu avi– em ve a buscar per
anar a dinar. A la sala de la nostra trattoria –restaurant
tradicional–, hi fa olor a café i hi ha força animació. Hi
soc com en un espectacle, amb el nas clavat als meus
bucatini all’amatriciana. La nonna –la meva àvia– té
sempre l’última paraula!
Aviat serà l’Epifania! De nit, la bruixa Befana, amable
però temible, vindrà a omplir-me els mitjons de llaminadures. Com que soc entremaliat, segur que hi trobaré
trossos de carbó… de sucre negre!

Ciao!

Salve!: Salut!
La dolce vita: «la dolça vida»,
pel.lícula de Federico Fellini amb
Marcello Mastroianni. A Itàlia,
la vida es gaudeix amb calma.
«Fa un caldo che squaglia!»: «fa
una calor que et fons!».
Gelato: els italians van
inventar els gelats.
Església: Roma és la capital del
catolicisme i alberga l’Estat més
petit del món, el Vaticà, on viu el
papa.
Palatí: un dels set turons
de Roma. Al Capitoli s’hi troba
un dels museus més antics del
món, fundat a l’edat mitjana.
Ricreazione: l’esbarjo del matí.
S’acostuma a menjar pizza bianca
(pizza blanca amb formatge
ricotta) o pizzetta rossa (pizzeta
de tomàquet).
Circo Massimo: el «Gran circ»,
l’hipòdrom més antic de la ciutat
(hi caben 400.000 espectadors!).
Cafè: els primers cafès europeus
van obrir a Venècia al segle xvii.
És un estil de vida autèntic.
Bucatini all’amatriciana: a Itàlia
hi ha més de mil varietats de
pasta! Als romans els encanten
els bucatini.
Ciao!: Adéu!

¡Hola!
Em dic Guillermo i visc a Mèxic, el
país del Kukulkán –déu serp de plomes,
dels Maies–, del pebre picant –n’hi
ha dues-centes cinquanta varietats– i
de les fiestas!
A Xochimilco, al sud de Ciutat de
Mèxic, la capital, els caps de setmana
passegem pels canals dels nostres
ancestres asteques. A les barques hi
canten els mariachis i expliquen
com la princesa Mixtli i el guerrer
Popoca van ser convertits en volcans.

Mèxic

V

isc al barri de Coyoacan, lluny dels gratacels: poetes, músics, mims i pintors es troben
a l’ombra dels arbres del Jardín Centenario.
L’esperit de la pintora Frida Khalo plana pertot arreu,
i els turistes corren a visitar la seva casa, la Casa Azul,
amb les parets pintades de blau. En els mercats dels
voltants hi trobem chapulines –saltamartins rostits–,
antojitos, fruits exòtics i ceràmica.
Cada matí, després dels frijoles –puré de mongetes
vermelles– i del cafè, el pare em porta a l’escola. Com
que arribo abans d’hora, sempre m’enduc un llibre.
A les 14 h, acabades les classes, em trec l’uniforme, ansiós
per agafar el bat de beisbol! Després, la mare em ve a
buscar. Tornem a casa, sopem d’hora i ella se’n torna a
treballar. Però avui no, perquè hem d’acabar de preparar
l’altar i les decoracions pel Día de los Muertos.
Aquest vespre, amb la meva germana Carmen, sortirem
disfressats tot cridant «¡Calaveras!», per omplir la
nostra carabassa de bastonets de sucre de canya i de
grans d’amarant caramel·litzats. I demà anirem a la plaça
de El Zócalo, on abans hi havia la capital dels asteques,
per admirar els dansaires cofats de plomes i les parades
decorades amb flors de color taronja en honor de la
somrient La Catrina.

¡Hasta luego!

Mariachis: músics que toquen
la trompeta i el tololoche
(guitarra baix).
Coyoacan: «lloc dels coiots»,
antiga capital dels tepaneques,
poble del qual descendeixen els
mexicans.
Antojitos: aperitius mexicans a
base de farina de blat de moro
(quesadillas, tostadas i tacos).
Día de los Muertos: festa dels
morts, l’1 i el 2 de novembre.
Es ret homenatge als morts tot
celebrant la vida. Es regalen petits
cranis de sucre i es menja Pan de
Muerto, un brioix amb canyella.
Calavera: ritual del 31 d’octubre,
anterior a Halloween.
La Catrina: esquelet somrient
vestit de dona que representa
la mort. Va ser el pintor Diego
Rivera, marit de Frida Khalo,
qui li va posar aquest nom.

Bonjour !
Em dic Léonie, visc al país més visitat del
món, on van néixer els Drets de l’Home i
La vie en rose. França ha inspirat els més
grans artistes. Les seves regions d’ultramar
també.
Visc a París, la capital. Quan rondino als
matins, a les 8:15 h, perquè el patinet
s’encalla en les llambordes, el meu pare
em diu: «Quina sort que tens; vius en un
museu obert al cel. Fins i tot el metro és
una obra d’art!». Al Quartier Latin,
hi ha Notre Dame, la universitat de la
Sorbonne –una de les més antigues del
món–, llibreries i cinemes. A l’hivern,
ens escalfem menjant una crêpe mentre
esperem que comenci la sessió.

França

A

l’escola, durant la Semaine du Goût, els xefs
fan el menú del dinar: entrant, segon plat,
formatge i postres. Per Nadal, prenem bûche
glacée i, per Pasqua, ous de xocolata! Alguns dies els
pares em venen a buscar a les 16:30 h. Si no plou, anem
al Jardí de Luxemburg. El meu germanet Gustave, juga
amb la sorra i jo, a les gomes elàstiques. Altres dies em
quedo a la sala d’estudi per berenar i fer els deures. En
tornar comprem una baguette al forn, només pel simple
plaer de menjar-nos-en el crostó!
Els dimecres a la tarda l’àvia em porta al Louvre o al
Beaubourg. Després tinc classe de dansa. Em calço
les mitges puntes mentre somnio en els petits rats de
l’Opéra.
El maig ja comença a tenir un aire de vacances. Els caps
de setmana mengem croissants i lait grenadine a
la terrassa d’un cafè. Al meu costat, els enamorats es
petonegen.
El 14 de juliol, en les desfilades als Champs-Élysées, el
pare m’enfila sobre les espatlles. Al vespre, sopem en un
bateau-mouche –barca restaurant sobre el Sena– mentre
contemplem l’espectacle més bonic de tots: la Tour
Eiffel, tota il·luminada sota els focs artificials.

À bientôt !

Bonjour !: Bon dia!
La vie en rose: cançó famosa
d’Édith Piaf.
Ultramar: Guadalupe, Martinica,
Guyana, La Réunion i Mayotte.
Quartier Latin: barri estudiantil
situat als districtes 5è i 6è.
A l’edat mitjana s’hi ensenyava
en llatí.
Notre-Dame: catedral gòtica.
Les carreteres franceses es
mesuren a partir del seu atri.
Cinema: el seté art va ser inventat
pels germans Lumière a Lió,
el segle xix.
Bûche glacée: tronc gelat de
Nadal.
Louvre: el museu d’art més gran
del món.
Beaubourg o centre Pompidou:
museu d’art modern situat al
districte 4t.
Petit rat: alumne de l’Escola
de Dansa de l’Òpera. La dansa
clàssica va ser inventada per
Lluís XIV.
Lait grenadine: batut de llet amb
xarop de granadina.
Champs-Élysées: l’avinguda
més bonica, que va de la plaça
de la Concorde a l’Arc de Triomf
(districte 8è).
Tour Eiffel: emblema de París,
construïda per Gustave Eiffel per
l’Exposició universal de 1889.
És el monument més visitat
del món.
À bientôt !: Fins aviat!
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1 –JAPÓ

16–SUD-ÀFRICA

18–RÚSSIA
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Acompanya’ns
en aquest
viatge!
Vine a conèixer-nos, a nosaltres,
els nens del món: les nostres
famílies, les nostres escoles, els
nostres jocs, les nostres festes,
les nostres postres favorites i,
especialment, els nostres somnis.
Quan l’Akito s’adorm a Tòquio,
amb el seu escarabat a la tauleta de
nit, la Lana, una nena de Nova York,
es desperta al pis 25è d’un gran
gratacels. Mentrestant, a l’Índia,
per a la Lakshmi és l’hora de sortir
de l’escola i de guarnir-se les trenes
amb gessamí.
De la mà de la màgica escriptura
de Maïa Brami i els poètics collages de
Karine Daisay, aquest llibre ofereix
al viatger un busseig sensorial per
la vida dels nens que faran el món
del demà.
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