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Per a Andrés, 
per deixar tants somnis a la meua finestra.





Un carter molt especial   9

Hi havia una vegada un carter; em direu: «Bé, i què? Al 

món hi ha molts carters. Et deixen a la bústia cartes, i pa-

quets, i felicitacions de Nadal».

Bé, doncs per això aquest carter era diferent, perquè 

no deixava a les bústies res de tot això.

Aquest carter vivia en una xicoteta caseta al costat d’un 

gran bosc, en un país on encara quedaven grans boscos, 

però quasi mai no hi anava a passejar, i no perquè no vol-

guera, sinó perquè no disposava de temps lliure. Treba-

llava de nit i dormia durant el dia. Es despertava a poque-

ta nit i seia una estona a la porta de sa casa, a contemplar 

la posta del sol, mentres desdejunava, o sopava (dic que 

desdejunava perquè era el primer menjar que feia, i dic 

que sopava perquè menjava a l’hora de sopar). Quan ja 

estava el cel cobert d’estreles, el Carter s’alçava i… a cami-

nar! Era l’hora de treballar. Agafava, llavors, el seu sac buit 

i acudia a l’Oficina, on li entregaven les cartes que havia 

de repartir. Aleshores el Carter tornava a carregar amb el 

seu sac, ara ple, obria els braços i començava a volar.

Capítol 1
UN CARTER MOLT ESPECIAL



10   El Carter dels Somnis

Exacte, volava. Perquè no sols era un carter nocturn. A 

més a més, era un carter volador.

Això de volar era molt important per al seu treball. De 

fet, en l’anunci en què oferien aquella ocupació deia: 

REQUISIT IMPRESCINDIBLE: SABER VOLAR 

El nostre Carter volava molt bé, així que no va tindre 

problemes per a obtindre el lloc de treball. A més a més, 

era un Carter molt competent. Coneixia bé totes les adre-

ces, mai no perdia cartes i era disciplinat i treballador. 

No solia arribar tard. Si alguna vegada hi arribava, era 

perquè, segurament, s’havia topat amb algun huracà pel 

camí.

Li havien contat que, molt de temps enrere, no era ne-

cessari saber volar per a realitzar bé aquell treball, per-

què la gent vivia en cases apegades al sòl. Però ara, amb 

els edificis tan alts, és difícil arribar a les finestres. Per 

això els carters nocturns havien de volar, per a poder dei-

xar les seues cartes a les finestres més altes.

Aquelles cartes eren estranyes i misterioses, mai no 

portaven remitent ni segell i totes anaven embolicades 

en sobres d’un bonic color blau. El Carter es limitava a 

repartir-les i a deixar-les a les finestres; de vegades mira-

va més enllà, a l’altre costat del vidre, i sempre veia per-



«Es despertava a poqueta nit i seia una estona a la porta de 
sa casa, a contemplar la posta del sol…».
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sones dormint. Ells mai no el veien, perquè era ràpid i si-

lenciós, però sempre estava allí, puntualment, totes les 

nits, portant les seues cartes. 

El Carter sabia molt bé què eren aquelles cartes, però 

mai no les obria, ni les llegia. No, això no estava permés. 

Les cartes no estaven dirigides a ell i, per tant, no havia 

d’obrir-les. Quan les depositava a l’ampit de la finestra, 

els sobres s’obrien tots sols, i una espècie de brisa per-

fumada penetrava a través dels badalls i arribava fins als 

dorments, i ells de seguida somreien i dormien millor.

Els missatges que portava aquest Carter nocturn i vola-

dor no eren una altra cosa que somnis.




