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OTONYO 

Otonyo era un noi un tant estrambòtic, que sempre anava acompanyat d’un paraigües 

morat i una bufanda vermella. Caminava amb posat nostàlgic, fixant la mirada al terra de tal 

manera que només podia veure com les fulles queien i reposaven solemnement sobre el terra 

humit. El dia anterior havia tornat a ploure. 

Es dirigia cap a la Biblioteca. Tenia un afer pendent. Malgrat el seu aspecte introvertit i 

inofensiu, es proposava dur a terme una acció que contrastava completament amb la seva 

actitud. Mai ningú no ho hagués endevinat. Segurament ell tampoc.  Segurament no sabia el 

què estava fent. 

Els espessos arbres del parc dibuixaven una posta de sol, tal vegada una albada, estaven 

pintats d’un taronja tan clar que no us ho sabria dir. Però tristament, la bellesa és efímera, al 

igual que la joventut, i així com aquells formosos arbres algun dia no tan llunyà perdrien la roja 

cabellera, Otonyo perdria un tresor molt preuat. No obstant, potser encara no ho sabia. 

Potser, d’haver-ho sabut, hagués recapacitat. Però certament, els impulsos i les passions són 

un motor molt contundent en les accions humanes, i en aquell moment en què Otonyo va 

haver creuat el llindar de la biblioteca, tenia els pèls de la nuca eriçats i la pell de gallina, irada.  

Llavors Otonyo s’aturà un moment a demanar-se si encara era a temps de donar mitja volta i 

tornar a casa. No, era massa tard. Havia vingut fins allà per dur a terme el què es proposava 

des de feia temps i sabia que, en el fons estava fent allò que era correcte. 

Amb suavitat controlada, diposità el llibre sobre el taulell, disposat, amb ressentiment, a 

tornar-lo. 

 


