
EL RETROBAMENT 

 

Una vegada fa molts anys, uns pares van tindré un nen blanc. Com que eren 

molt rics van contractar una mainadera que era negreta i el seu fill també. Els 

dos fills es van fer amics, però el pare del nen blanc no ho acceptava. El nen de 

pell blanca era castigat per el seu pare fent classes de ball, sense menjar ni 

descansar; però el seu mig germà li tirava menjar per la finestra per ajudar, ja 

que li donava molta pena. Quan el pare de raça blanca ho va descobrir, va 

despatxar a la mare i va contractar una altra persona de la ciutat. 

Un dia quan el nen blanc ja era un home, va voler trobar al seu “mig germà” i la 

seva mare, tots dos de pell negra. Se’n va anar amb vaixell al lloc d’on era la 

mainadera negra, per saber si estava viva i per trobar la fada dels gins. 

Quan va arribar, ningú no l’acceptaven perquè era blanc i tenia els ulls blaus. 

Allà diuen que porta molta mala sort i ell al final va tindré que fer-se passar per 

cec.  

Anava amb ell un home que feia molts anys que havia anat a aquell lloc per el 

mateix motiu. Li va que l’ajudaria, que ell seria els seus ulls.  

Al dir que era cec es suposa que sents més els altres sentits i així va trobar en 

un temple la clau calenta perquè un maó era més calent que els altres. Desprès 

dalt d’un temple, a la punta del tot, va trobar la clau perfumada. 

Llavors va sentir una veu que venia de la porta, i el Grec va dir aquesta és la 

meva mare. Grec, al tenir els ulls tapats perquè ningú veiés els seus ulls blaus, 

sentia clarament la veu d’aquella dona. Va començar a cridar-la: Mare!, mare!. 



John que era el senyor que acompanyava al Grec, li va dir que no podia ser la 

seva mare perquè era la comerciant més rica de tota la illa. 

Tot i que la dona no s’ho creia, després que el Grec li expliques moltes dades 

de la seva infància, ella no va tenir mes remei que reconèixer que si que era els 

seu fill, aquell que va deixar en mans d’un home blanc amb poca pietat. 

La sorpresa del Grec va ser major quan van arribar a la casa de la seva mare. 

Era una cas molt luxosa ja que ella era la millor comerciant de l’illa i a la casa 

va trobar un senyo més o menys de la seva edat, era de raça negra i parlava la 

llengua de la illa.  

El Grec estava segur que aquell senyor era el seu “mig germà” aquell que tan 

el va ajudar de petit. Però Tom, no creia que Grec fos qui deia ser. 

Després de estar parlant una bona estona, el Tom amb llàgrimes als ulls, va 

reconèixer amb el Grec aquell petitó que li feia companyia quan ell anava amb 

la seva mare per les cases dels homes blancs a fer de mainadera. Es van fer 

una forta abraçada, semblava que els anys no haguessin passat. 

Al cap de uns dies els dos van marxa en busca de la fada, vam passar per la 

porta del foc, del perfum etc... i al final van aconseguir alliberar la fada 

treballant en equip. 

 

 


