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P ROLEC EN DESUS

Tinc la gran satisfaccio de presentar-vos esta novela
realment gratificant tant pel contingut sumament

imaginatiu com per la forma fluida i espontanea que
s’escapa a traves de les seues pagines. Es tracta d’una
estranya combinacio de conte, narracio curta i faula en
mensage final carregat d’una adequadissima re f l e x i o
ecologica, un clam en defensa de la naturalea indefen-
sa de la que a soles l’home es responsable. Pero en la
nostra inconsciencia nos estem convertint en el princi-
pal enemic d’eixa naturalea i, en conseqüencia de
nosatres mateix.

He de confessar que desconeixia a Miquel, l’autor, i
he de reconeixer que ha segut per a mi una agradable
s o r p resa tro b a r-lo i endevinar-lo a traves d’este inte-
ressantissim treball. En un periodo en que creem que
la ploma valenciana i en valencià te el deposit de la
tinta descarregat, descobrir troballes com esta nos fa
pensar que el problema no està realment en la tinta ni
en el deposit de la tinta ni en la propia ploma: està en
el paper. Els escritors els tenim, les idees estan; nos
falta el mig de transmissio de les idees d’eixos escritors.
Esta societat desagraida te un deute pendent en molts
nosatres. Mentres que l’oficialitat edita, publica, premia,
promociona autentica brossa –i no ho dic en la boca
chicoteta– impulsant uns autors i una lliteratura en uns
nivells que lo que et fan sentir es vergonya aliena,
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indignacio i un trist desig de que no se nos identifique
en la cultura vigent i, menys encara, en la politica cul-
tural selectiva i elitista del moment... Mentres que l’ofi-
cialitat favorix, com venia dient esta situacio, obres tan
interessants com la que nos ocupa i moltes atres dor-
men en les catacumbes de no se sap d’a on; escritors
tan prometedors com Miquel Estellés dormen el silenci
de l’intolerancia; lliteratura tan tributaria com la dels
nostres censurats escritors a soles coneix la postergacio
i l’oblit. Se que este mensage es francament pessimiste,
p e ro no puc –no es etic– ni mentir-me ni mentir a
ningu. Espere que algun dia l’historia faça reconte i
faça justicia ad esta situacio que nos emborrona l’anima
i nos enverina la fel.

Per aixo, en esta situacio estant, es realment un goig
i una gran alegria trobar-se que la lliteratura valenciana
subsistix i brama en un clam de paraula gastada. A
pesar de tot. A pesar de tants.

Fa poc, en unes jornades culturals organisades per
l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana, denun-
ciava yo, d’una banda, l’aridea narrativa i l’aridea en
tecniques d’una atra banda. Seguim tenint un buit en la
nostra prosa i un deute en els recursos narratius. Pero
obres com esta –i com unes atres de recent aparicio–
me fan pensar que afortunadament es hora de repen-
sar... i de compensar.

Un enchis en el bosc està escrit en un llenguage
senzill, natural, gens artificios; suficientment despullat
d’un innecessari interes en demostrar un domini del
lexic i de les tecniques i recursos estilistics; la narracio
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transcorre, com ya he dit, en fluidea, en espontaneïtat:
sense alardo.

Quan llegim el text, podrem comprovar l’habilitat
de l’autor i el domini dels qualificatius. En a penes dos
o tres paraules nos descriu perfectament als animals
que intervenen; voreu quina gracia te en adjudicar a
cadascun d’ells els vocables justs i precisos per a defi-
nir-los breument pero en molt d’encert i en molta pre-
cisio: la llet agra, de la serp, l’actitut decidida de la
farda, l’esperit inquiet de la rata penada, l’experiencia i
la sabiduria del mussol...

¡En fi! Segur que vos agradarà. Perque es molt com-
plet: te inclus un mensage confessional pero tan ino-
cent que fins els que no som creents el podem assimi-
lar com una propietat adicional del text. Perque hi ha
mes: es tambe, per moments, didactic (molt senzilla i
ajustada l’explicacio de l’efecte hivernacul, el problema
de la contaminacio atmosferica, el perill dels gasos per
a la capa d’ozono...

Molt be; de veres, molt be esta especie de conte per
a majors o (no ho se, no ho tinc molt clar) de novela
per a menuts.

Enhorabona, Miquel, per esta ingeniosa aportacio; i
enhorabona, llectors, perque tenim l’oportunitat de
gojar com a soles nosatres tenim dret a fer-ho.

Chimo Lanuza Ortuño
Valencia, 30 de Novembre de 1996
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d ’ e m b o l i c a r-lo en paper d’alumini, el va posar en una
bossa de deport junt en una mini-nevera en pots de cerve-
sa. Nomes li faltava arreplegar el garrafo de gasolina i els
mistos (atifells de les seues malendreces).

Una volta tot carregat en el coche, que era un potent
vehicul de traccio a les quatre rodes, mamprengue la mar-
cha cap a la montanya. Abandonà la carretera general i va
seguir per un cami de terra, molt pedregos, que s’adinsava
en el bosc vorejant un chicotet llac d’aigües transparents,
les quals presentaven un bon onage degut al ponent.
Quan cregue estar prou alluntat de la civilisacio, es va
d e t i n d re. En vore aquell païsage es quedà maravellat.
Davant dels seus ulls tenía una zona verge que el foc
encara no havia tocat ni per accident. Senti una gaubança
que li va recorrer tot el cos. Com sempre, ell sería l’ultim
en gojar d’aquell magnific paraïs. Era tan frondos aquell
bosc que els rajos del sol nomes arribaven a terra en con-
tades ocasions, enjugassant-se entre les fulles dels arbres,
per lo que la temperatura era de lo mes plaentera. El
silenci era trencat pels innumerables i diversos cants dels
pardalets, el gornejar de coloms i tortoles i per tots els
diferents sons que produien la gran quantitat d’animalets
que hi habitaven –simfonia incomparable de la naturalea,
tan lluntana dels sorolls causats per l’especie humana en
la seua tecnologia– donant una gran sensacio de pau.

Baixà del coche i se n’ana a buscar un raco ben fresc a
on almorzar tranquilament. Sempre ho havia fet aixina ya
que per a tot era molt metodic i li agradava, abans de tot,
plenar la pancha. Per fi va trobar un lloc a on podria
a s s e n t a r-se, recolzat en la soca d’un gran pi. Des d’alli

CAPITUL I

Per fi començava a clarejar el dia i el vent de ponent ya
bufava, segons ho havien anunciat en el programa de

l’orage. Era dia de maxima alerta en els monts per perill
d’incendi. Cento no deixà sonar el despertador a pesar de
no haver descansat molt be, pero tenía en la seua ment
un assunt massa important com per a tindre son. Les con-
dicions meteorologiques eren les idonees i no devia
llançar a perdre una ocasio tan bona.

Es va incorporar i, despres de llavar-se la cara,
començà a vestir-se. Per la nit s’havia deixat la roba pre-
parada: una camiseta blanca de manega curta i u d’aquells
pantalons tenyit de camuflage de quan va fer la mili, tot
ple de bojaques, en les corresponents botes militars (algu-
na ventaja havia de tindre l’haver servit en l’almagasen
d’intendencia). Mentres es vestia, anava repassant mental-
ment tots els incendis que havia provocat durant sa vida.
De sobte, caigue en el conte de que ya n’eren dotze i,
encara que no era supersticios, no pogue evitar que se li
aborronara la pell. ¿Per qué esta vegada anava a ser dife-
rent de les anteriors? Si ad ell el numero tretze no li dia
res especial, ¿per qué no li eixiria tot tan brodat com en
les atres ocasions? D’este modo, Cento es va tranquilisar i
es dirigi a la cuina per a pre p a r a r-se el desdejuni. Com
tots els matins, calfà la llet i la va abocar en el got, afe-
gint-li dos culleradetes de sucre i unes atres tantes de cafe
soluble. Es va sucar una ensaïmada i es begue lo que va
quedar en el got. En acabant, es feu un entrepa de coque-
ta d’ou en creïlla i ceba per a l’almorzar i, despre s
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divisava perfectament l’amagatall del seu vehicul, al qual
havia ocultat per a que no es vera des del cami, encara
que, per ser dia de faena, era poc provable que es topeta-
ra en algu per alli, tenint en conte, a mes, la poca vigilan-
cia eixercida sobre els monts per part de les institucions
corresponents.

Mentres es menjava l’entrepa, observà com una farda
va devallar d’un pi i se situà front ad ell, observant-lo fixa
i descaradament. Pareixia que l’animalet tenía una mirada
inteligent, com si sabera lo que ocorria al seu voltant i
estiguera esperant l’inici d’algun succes extraordinari.

– ¿Qué t’agrada lo que m’estic menjant? Yo pensava que
tu nomes t’alimentaves de fruits secs –va dir Cento mig
rient-se i, evidentment, sense esperar cap de resposta–. Puix
es tot per a mi, i si saberes lo que va a passar aci dins d’uns
minuts ya estaries corrent tot lo mes llunt que poguere s .

La farda continuà immovil. Ni tan sols la veu grossa i
desagradable d’aquell huma la va espantar. Cento segui
pegant-li mossos a l’entrepa fins que se’l va acabar. Lla-
vors, obrí la mini-nevera i va agafar un pot de cervesa
freda. En aixo, una cagarnera es va detindre sobre el seu
cap. 

– Ei, ¿que voldra esta ara? ¿Qué no hi ha aigua en tot
el bosc que vens a buscar cervesa? Au, fuig d’aci, que aço
està molt fret i et vas a constipar –se ria sense que l’ani-
malet li fera ningun cas–.

De sobte, i abans de que poguera donar-se conte de
les seues intencions, el pardalet li pegà una becada en el
f ront, fent-li una menuda ferida que li va sagnar una
miqueta. No senti cap de dolor, pero una gran sonaguera
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tenint un aspecte molt semblant al d’un arbre. Des dels
peus fins als muscles, el seu cos havia devingut en un
robust tronc de pi, mentres que els braços eren dos enor-
mes branques de les quals eixien unes atres ramificacions
que s’omplien de fulles i pinyes. El cap desaparegue, pe-
ro, misteriosament, Cento continuava veent com si encara
tinguera ulls. Del mateix modo, oia i sentia les olors.

Molt pronte, els animalets començaren a possessionar-
se d’aquell nou arbre que havia passat a formar part del
bosc. Pareixia que tots eren conscients de que aquell pi
era molt especial. Era com si se saberen amos de qui ante-
r i o rment els fea tremolar nomes vore’l. La primera en
escalar pel seu tronc va ser aquella farda que l’observava
quan estava almorzant. Darrere d’ella la seguiren un ramat
de fardes de tots els tamanys que mamprengueren a reco-
r re r-lo fins a lo mes alt, mentres pardalets de diverses
especies revolotejaven entre les seues rames.

Cento, impotent, nomes pensava que allo no podia ser
una atra cosa que un malson, pero pareixia que durava ya
massa. Esta sensacio de que el temps s’anava allargant la
tenía perque els dies i les nits començaren a succeir-se.

CAPITUL III

Un bon dia, a boqueta nit, en aquell remels de pau
que era el bosc, Cento no va escoltar tota eixa serie de
melodies i sorollets que solien provocar els animals, sino
que sentia parlar, encara que cap ser huma pareixia estar
prop d’aquells parages. Alla, en un raconet, descobri que

ana apoderant-se d’ell fins que es va quedar totalment
inconscient.

CAPITUL II

Quan Cento va despertar, havia perdut la nocio del
temps. Lo que estava clar es que en eixe moment estava
t rencant el dia, i per lo tant havien passat moltes hore s
des de la becada de la gosada cagarnera.

Quan tirà a alçar-se es va donar conte que ya estava
d ret, i a mes el seu cap estava a l’altura dels cops dels
arbres. El seu cos havia aumentat fins a quatre vegades el
seu tamany i estava totalment nuet, puix la roba s’havia
rebentat en aquell creiximent desmesurat. Va mirar cap al
lloc a on havia deixat el seu coche i una forta angoixa
s’apoderà d’ell puix que el vehicul havia desapare g u t .
Intentà moure un peu i l’esforç fon inutil; estava arraïlat.
Dels seus peus eixien unes grosses i fortes arraïls que
s’afonaven en la terra immovilisant-lo en aquell lloc. Escla-
fi a plorar com un chiquet, pero dels seus ulls no brolla-
ren les salades llagrimes a les que estem acostumats els
humans, sino que ixque una substancia viscosa molt sem-
blant a la resina dels pins. A poc a poc, la pell se li endu-
ria i anava envoltant-se d’una corfa llenyosa, lo que li
impedia, cada vegada mes, els moviments. Una força mis-
teriosa i contraria a la gravetat li ana alçant els braços cap
amunt fins que estos se situaren per dalt del cap. Al ma-
teix temps, les dos cames es varen fondre de tal manera
que form a ren una sola peça. Ara, la seua silueta anava
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nerviosos als demes animals, tambe parlà:

– ¡Che, ara que ya m’havia depres de memoria tots els
obstaculs del bosc, me planteu ahi un nou arbre! Abans
he estat a punt de pegar-me una castanyada que de poc
me mate. Ya no puc jugar a volar sense radar perque no
em fie de que m’ixca res al mig del cami.

– Tu sempre en les teues gracietes. Pareix que no tin-
gues trellat. ¿No veus que estem parlant de coses molt
importants? –li va contestar una serp, que tenía la llet molt
agra, des de la branca del roure en la que estava enrosca-
da–.

Tot lo mon prengue la paraula per a donar la seua
opinio, fins el javali. Era evident que els animals estaven
parlant de Cento i que quasi tots ells demostraven estar
mes calents que el tio la beta, i reclamaven venjança en
aquella assamblea. Cento no es posà a tremolar perque la
seua nova condicio de vegetal li ho impedia, pero les lla-
grimes, convertides en resina, anaven esvarant per les
branques i el tronc.

¿Qué sería d’ell? ¿Qué estarien tramant aquells increi-
bles animals, capaços de parlar com els sers humans? Ara
es donava conte de que la naturalea era una cosa viva,
que patia molt quan als homens se’ls creuaven els cables
o simplement en la mateixa evolucio tecnologica de
l’humanitat. Llavors, li vingueren al cap totes les malifetes
que havia comés a lo llarc de sa vida començant per les
p r i m e res barrabassades. Des de menut li havia agradat
d e s t rossar les propietats dels atres. ¡Quànts balons pun-
chats als veïnets, i quàntes rodes badades als pares dels
veïnets! Fins que un dia va descobrir que podia fer mes

les veus les produien els propis animalets. Estos formaven
un rogle i donava la sensacio de que estaven reunits en
assamblea.

– Yo crec que ya ha tingut prou d’escarment i deuriem
fer tornar les coses al seu estat natural –va dir un conillet
en cara de bona persona–.

– Puix yo pense que ya portem massa temps paint ad
esta gentola sense rebelar-nos; ya que hem mampres una
faena devem acabar-la –replicà un cervol de grans banyes
i sense dubte molt vell–.

– Estic en tu, cervol –dia a grans crits la farda–. Els
tres ultims estius he hagut de mudar-me de bosc degut a
que han botat foc al que yo vivia, i ya m’estic fartant de
ser bona. Ad estos individus cal donar-los un castic eixem-
plar i impedir-los que puguen tornar a cremar ni una sola
planta, i si no ho fem nosatres, que som els maxims inte-
ressats, ningu ho fara. Tenim poder per a controlar el mon
i estem deixant que estos, que s’autodenominen racionals
acaben en tota la naturalea i en el mon sancer. Devem
deixar la nostra passivitat i començar a actuar contundent-
ment; ad estes altures de la fetilla no anem a fer-li un nuc
al rabo.

Un mussol de mirada inquisidora, i en una cara molt
esquiva, digue:

– Yo no faç mes que pegar-li voltes al cap i no veig
una atra solucio que anar incapacitant ad estos individus
que destruixen la nostra llar i que a la llarga estan signant
la nostra sentencia de mort i la de la seua propia especie.
Si no els parem ara, sera tot irreversible.

Una rata penada, que no es podia estar queta i ficava
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mal encara arrocant la naturalea (la major propietat en la
que contaven els homens i la mes necessaria per a la
vida). Moltes vegades s’havia preguntat d’a on li venien
eixos instints tan roïns si no pertanyia a ningun grup
social conflictiu i sempre havia tingut tot lo que desijava.
Mes jamai havia trobat una resposta llogica i ni sos pares,
primer, ni ell, despres, s’havien preocupat de que fera una
visita al siquiatra. I com les faenes sempre li eixien redo-
nes, la Justicia tampoc havia tingut ocasio de posar- l i
remei a la seua malaltia. Pero malauradament, per lo que
escoltava en aquella assamblea, ya era massa tart per a
arrepenediments. Lo que fora que tenien pensat fer en ell
els animals del bosc, no deuria ser millor que lo que ell
havia anat a fer-los, a mes, com podia comprovar, tenien
uns poders molt mes superiors de lo que cap d’home
podria haver-se imaginat mai.

CAPITUL IV

Potser haurien passat quatre dies des d’aquella assam-
blea celebrada pels animals del bosc quan, de bon mati,
Cento va sentir un soroll al que identificà com el del
motor d’un coche. Aquella manera d’oir que tenía ara era
molt mes fina que la que solen tindre els homens. No era
exactament un sentit fisic i, per lo tant, no existia la possi-
bilitat de sofrir danys, com pot ocorrer en els animals i,
sobretot, en el ser huma que habita en les ciutats sopor-
tant una fotracada de decibelis. Lo mateix li succeia en els
atres sentits; pertanyien tots ells a una atra dimensio.

– Juraria que el motor del meu coche sonava igual
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va situat l’arbre Cento, la seua image començà a escampar
el combustible i, encenent un misto, li va pegar foc a les
aixares. A l’arbre Cento li va estranyar molt que els ani-
mals no hagueren fugit mes llunt; ans al contrari, tots esta-
ven immovils i espectants, com si assistiren al desenro l l
d’alguna classe de cerimonia. Misteriosament, el foc
nomes corria en una direccio, la qual no n’era atra que la
que conduia a l’arbre Cento. Un atre misteri era que la
b rossa sobre la que el foc anava alvançant no quedava
cremada. A poc a poc, les flames s’anaven acostant al seu
objectiu i l’arbre Cento sentia cóm la temperatura anava
aumentant. De repent, el Cento huma es desvani en l’aire
sense deixar rastre.

Quan el foc va arribar a la soca, Cento mamprengue a
notar cóm es cremava; ho sentia exactament igual que si
haguera segut un home, pero en l’angustiosa diferencia de
que no podia chillar de dolor ni escapar a correr per a
fugir d’aquell infern. Les flames, abrasadores llengües,
ascendiren llepant el tronc fins que varen alcançar el cop,
quedant l’arbre convertit en una enorme falla mentres hi
havia material llenyos per a cre m a r-se. Quan el foc es
consumi, a la vista de tots es va mostrar l’esquelet de
l ’ a r b re tot ennegrit. Aquella negror resaltava sobre el
fondo vert que formaven els demes arbres i les aixare s .
Alla, en l’amagatall a on el va deixar en un principi, quedà
abandonat el coche, el qual havia segut un testimoni mut
d’aquell extraordinari i terrorific succes.

Mentrimentres, els animals continuaren en silenci. En
l’ambient es palpava un sentiment de culpa i d’arrepenedi-
ment per part de la majoria; era com si aquell acontenyi-

que el d’eixe vehicul que s’acosta cap aci –va pensar–.

El coche es va detindre en el mateix lloc a on ell havia
deixat el seu quan arribà ad aquell bosc. Des del seu lloc
d’arraïlament, va vore molt claret la matricula i, efectiva-
ment, era la del seu vehicul. ¿Quí li hauria furtat el coche
mentres ell estava enmig d’aquell enchis i a qué tornava
ara? Qui fora, ¿sabria lo que li estava succeint ad ell? Pot-
ser aquella persona ho havia vist tot i ara tornava per a
desfer l’enchisament. Esta era l’esperança que Cento tenía
de tornar al seu estat natural.

M e n t restant, tots els animals que es trobaven sobre
Cento s’afanyaren a fugir d’ell i se’n passaren a uns atres
a r b res, des dels quals permaneixien a l’aguait. Pare i x i a
que se’n guardaven d’algun perill que nomes podia sobre-
vindre’ls en aquell pi i no en ningun atre lloc.

Quan Cento va vore eixir al del coche, es quedà de
pedra. Era ell mateix qui havia aplegat. Era com si tot
anara a començar des del moment en que ell va arribar
alli, i sabía perfectament quínes intencions portava aquella
image seua. Efectivament, tot es va repetir com la primera
vegada, en l’unica diferencia de que l’arbre triat, per a
assentar-se en la seua soca a menjar-se l’entrepa, va ser ell
mateix. En esta ocasio, els animals no feren cap de movi-
ment sino que nomes aguaitaven. Tot el bosc estava en
silenci, puix fins les formigues havien detingut la seua ina-
gotable activitat i observaven els moviments d’aquell atre
Cento.

Quan acabà d’almorzar, i despres de beure’s un pot de
cervesa, se’n tornà al coche per a agafar la marraixeta de
la gasolina i els mistos. A uns cinquanta metros d’on esta-
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ment tan esperat els haguera deixat un gust agre i ara pre-
feriren que no mai haguera ocorregut. Abans estaven dis-
posts a fruir joyosos d’aquell espectacul, pero ara compre-
nien que allo no es podia comparar en una festa. U
d a r re re de l’atre anaren abandonant aquell lloc i, chino
chano, feren el cami de la seua llar. Alli va quedar, tot sol,
el que havia segut l’ultim continent de l’anima de Cento.
Aquella nit el bosc fon un verdader cementeri, puix no va
piular ningu.

Al sendema, el vell cervol va ser el primer en donar
senyals de vida. Espayet, ana caminant cap ad aquell
t ronc espentolat. A poc a poc, anaren acodint tots els
demes animals i, no se sap cóm ni qui, mamprengue un
estraleig, tirant-se les culpes els uns als atres de tot el mal
que s’havia fet.

– Ya vos vaig dir que li haviem donat prou d’escar-
ment i que no deviem seguir avant. No volguereu escol-
tar-me i ara vos sentiu malament per tot lo que hem fet
–digue el conill, imponent la seua veu entre aquell guiri-
gall i conseguint que tots l’escoltaren–. ¿No vos doneu
conte que esta es la primera vegada que tenim una discu-
sio entre nosatres? ¿Sabeu lo que significa aço? Vos ho
vaig a dir ben clar. Aço vol dir que hem baixat de catego-
ria i ara estem al mateix nivell que els humans roïns. Es
comença llevant-li la vida a un atre ser viu per venjança i
s’ha acabat la pau per a sempre. A partir d’ara serem igual
que ells i l’odi prendra possessio de les nostres vides. El
paraïs del bosc ha deixat d’existir.

La rata penada, qui pareixia que mai anava a tindre
coneiximent, tornà a ficar la pota:
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a re u n i r-nos en assamblea. Llavors, cascu expondra la
seua idea i entre tots triarém la mes adequada –propon-
gue la farda–.

A tots els paregue que era una bona proposta, per lo
qual la farda va convocar a tots els animals a una atra
assamblea, passats quatre dies, en la que decidirien quina
anava a ser la seua actuacio respecte a Cento.

CAPITUL V

Durant eixos dies, els animals del bosc anaven amunt i
avall molt cavilosos, intentant buscar una eixida raonable
que no els duguera mes perills dels habituals. Quan arribà
el dia de l’assamblea, es varen reunir en el lloc de costum.
La farda, que era la que duya la veu cantant en tot este
tema de l’enchis, va dir:

– Bo, ya hem tingut un temps per a pensar en alguna
manera de solucionar est assunt. Si n’hi ha algu que vullga
propondre alguna idea, que prenga la paraula.

El vell cervol alçà la pota per a demanar la paraula i la
farda, assentint en el cap, li la va donar.

– A mi se m’ha ocorregut que podem intentar tornar-
lo a la vida com a l’home que era, pero deixant-li els peus
arraïlats per a que no fuigga. Nosatres mateixos li porta-
rém el menjar per a que no es muiga de fam. ¿Que pen-
seu vosatres d’aço?

– No em pareix que siga una idea molt bona –pren-
gue la paraula el conill–, perque aixo sería una gran cruel-

– Ya veus si l’hem feta bona; ara, cada volta que passe
roçant eixe tronc cremat em mascare tota, i en lo poc que
m’agrada a mi l’aigua a vore com em llave. M’aneu a con-
fondre en el carboner.

Els atres animals es quedaren mirant-la de tal manera
que, per fi, comprengue que les seues paraules no tenien
ninguna gracia i eren molt destrellatades.

– Bo, bo –continuà–, vaig a tancar la boqueta i m’esta-
re aci queteta (aço ultim era un dir, per supost).

– Yo pense que, degut al nostre arrepenediment, pot-
ser se’ns done una segona oportunitat i pugam desfer
l’enchis –va dir el cervol–.

– A vore, a vore –digue la serp prenent la paraula–.
Estic detectant uns sentiments que no m’agraden gens. No
estareu pensant en tornar-ho tot al seu estat natural i que,
d’aci uns dies, est individu estiga viu i lliure per a cremar-
nos el bosc, ¿veritat? I, damunt, ara que coneix la realitat
del mon animal, i que sap que no som tan irracionals com
els humans creuen, no sería molt inteligent per la nostra
banda deixar-lo anar aixina perque si, per a que vaja a
contar-los a tots els seus congeneres lo que ha averiguat.
En el millor dels casos nos convertiriem en materia prima
per als cientifics.

– Yo seguixc creent que els incendiaris deuen tindre
un castic eixemplar, pero tambe pense que nos hem pa-
ssat. Potser poguerem tornar-lo a la vida i al mateix temps
impossibilitar-li el retorn a la seua aficio incendiaria, dei-
xant-lo sense opcio a contar res de lo que ha vist en este
bosc. Deuriem posar-nos a pensar tots per vore si ad algu
se li ocorre alguna cosa. Deixem passar uns dies i tornem



tat. El ser huma, com a animal que es, necessita moure’s, i
estar clavat en un lloc supondria una tortura per ad ell.
No pot ser que li donem vida per a pensar com a home i
que no li deixem viure com a tal. No cal dir que com
algun atre de la seua especie s’acostara per aci i el vera ya
s’havia acabat l’invent. Es descobriria tot el pastiç.

El javali no solia parlar molt a sovint en les reunions
(per no dir quasi mai) com a conseqüencia de la seua
timidea. La veritat es que tots els animals quan el guipa-
ven canviaven de cami degut a que la seua forta olor era
insoportable, i no perque li tingueren quimera. Algu havia
gosat dir-li-ho i ara, per a anar a les reunions, procurava
cuidar el seu endreç per a no molestar als demes. Com es
trobava mes segur en ell mateix, es va atrevir a dir:

– Yo m’he permes la gosadia de pensar una cosa que
m’agradaria expondre. Se m’ha ocorregut que, com en
este bosc falten re p resentants d’algunes especies impor-
tants, podriem tornar-lo a la vida en forma d’una d’elles.
Un animal que a mi m’agradaria molt tindre de companyo
sería l’orso. Al mateix temps, contribuiriem en la cam-
panya per a evitar la seua extincio. En este bosc hi ha
molts eixams d’abelles que fan bona mel, i tinc entes que
als orsos els agrada ben be traure el suc a les bresques.

– Calla, calla –el mamprengue la serp–, si fem aixo es
molt provable que recorde tot lo que li hem fet. Lo mes
segur es que fuigga d’aci, i nos arrisquem a que algun feti-
ller, professio molt abundant en el mon, desfaça l’enchisa-
ment, i ya sabeu lo que passaria despres.

– Escolteu –va dir la rata penada sense poder mosse-
gar-se la llengua–, ¿i si el revivim en forma de dinosauri,
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ara que estan tan de moda?

La serp la va travessar en la seua mirada i replicà:

– To rna-li la trompa al chic. ¿Es que no podrem fer
callar mai ad este borinot? ¿Que vols tu, convertir aço en
el famos parc jurasic? Llavors si que s’havia acabat la pau
en este bosc. A vore si n’hi ha algu que tinga una propos-
ta mes seriosa.

El mussol, que pareixia ser l’animal mes intelectual de
tot el bosc, prengue la paraula:

– Yo trobe que lo millor sería deixar-ho tot com està,
es dir, tornar-lo a la vida com a arbre. No tindriem que
preocupar-nos de que fugira ni sería cridaner per a qual-
sevol huma que s’acostara per aci i, a mes,6

totes les seues necessitats les tindria cobertes sense
o c u p a r-nos nosatres d’ell. Per supost no recuperaria la
seua memoria humana per a estalviar-li sofrimet.

A tots els paregue molt bona l’idea i ningu volgue afe-
gir-ne cap d’atra. Nomes calia realisar l’enchis apropiat.

Passades unes hores, ana formant-se un nuvolet
damunt del tronc cremat. A poc a poc, mamprengue a
descarregar l’aigua que contenia. Primer, començà en una
pluja menudiua, per a acabar en un fort arruixo. Per fi, un
llamp eixit del nuvol alcançà l’arbre portant-li una purna
de vida. L’aigua va arrossegar tota la suja, deixant vore
devall un tronc ple de vida i unes branques que s’omplien
de verdes acicules. I d’esta manera, aquell home incendia-
ri, de nom Cento, va quedar convertit en un magnific pi
per a sempre, servint de llar a molts animalets del bosc
que ell havia anat a cremar un bon dia.



No se sap molt be si este succes va ser un cas aïllat o
si ocorregue d’una manera generalisada en tot el mon,
p e ro lo ben cert es que el numero d’incendis d’eixe
mateix any va minvar radicalment. Al mateix temps, els
casos de gent desapareguda sense deixar rastres, vare n
aumentar en els programes de misteris sense resoldre de
tots els canals de televisio.

Per supost, les autoritats es varen anotar l’exit de la
disminucio dels incendis i montaren una campanya expli-
cativa de cóm ho havien conseguit, mentres que lo dels
d e s a p a reguts ho solucionaren acusant a les cadenes de
televisio d’haver-se inventat la majoria dels casos per a
guanyar audiencia.

Si alguna volta aneu al bosc i veeu que algun arbre
està plorant, feu-li una caricia; podria ser un germa d’es-
pecie arrepenedit de la seua maldat, atrapat per l’enchis
dels animals que hi habiten. Segurament vos ho agrairà.
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¡FANTASTIC!, UN VIAGE A LA

CIUTAT
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Batiste i Albert eren dos germans als qui sos pare s
tractaven d’inculcar-los l’amor a la vida i al mig en que
esta es desenrolla. Sense dubte, el treball de Pere i de
Caterina en este sentit, havia tingut exit. I no a soles per-
que estaven conseguint transmetre als seus fills, en el seu
eixemple, este sentiment, sino perque, com ya mostrava
Batiste, portaven cami de ser superats en esta idea de no
perdre la consciencia de pertinença a la mare naturalea,
de saber-se part molt important d’ella i responsables del
seu manteniment. Tots els estius dedicaven quatre dies, en
començar les vacacions, per a fer una acampada lliure .
Encara que este era l’ultim any que ho podrien fer, puix
es rumorejava que, degut als incendis, les acampades lliu-
res anaven a prohibir-se. Una volta mes pagaven justs per
pecadors.

Batiste tenía catorze anys i li’n portava quatre al seu
germa Albert, del qui li agradava sentir-se mestre i protec-
tor. S’adinsaren per una senda i arribaren a un lloc en el
que els arbres havien creixcut mes escampats, form a n t
una especie de placeta.

– Mira aquell pi de les dos branques, Albert, pare i x
igualet al del conte que s’ha inventat el pare. Mira cóm li
regalla la resina. Està plorant.

– Puix yo vaig a acariciar-lo com si fora Cento.

– ¡Ves espai que t’empastraras les mans en la resina!

– Uuuh, uuuh. Uuuh, uuuh.

– ¿Que es aixo Batiste?

– Es un mussol. ¡Mira’l, alla dalt, en la branca de
l’esquerra!

CAPITUL I

...I conte contat ... ya s’ha acabat.

– No m’agrada gens eixa fi que li has donat. Te n s
molta imaginacio per a inventar-te mil histories, pero en
esta has segut una miqueta cruel. Mes que a ultima hora
ho has volgut arreglar, t’ha quedat un conte inhuma, i no
per fantasios, sino perque reflectix una incapacitat per al
perdo, no concedint una segona oportunitat a qui pot
estar realment arrepenedit de les seues malifetes.

– Val, val. Yo nomes volia expressar els meus senti-
ments davant l’impotencia d’una naturalea abocada a la
desaparicio per culpa de l’home. A mes, no hi ha cosa
mes habitual en els humans, per desgracia, que la ven-
jança i l’incapacitat per a perdonar. De totes manere s
m’agrada que penses aixina, pero no vullc que et faces
una idea equivocada de mi. Lo de la contalla nomes ha
segut una manera de donar eixida a la meua maliciada
despres d’haver vist tots eixos pins cremats quan veniem
de cami este mati, pero tu saps que soc incapaç de matar
una mosca.

– Bo. T’accepte les explicacions. ¿Nos deixes anar a
pegar una volteta per ahi? Tenim ganes de començar a
fruir de la naturalea, perque quatre dies passen corrent i
quan nos donem conte ya estem de tornada.

– Si, pero aneu espai que pronte començarà a fer-se
de nit. No vos allunteu molt de les tendes, i tu, Batiste, tin
conte del teu germa. Mentrestant, nosatres anem a prepa-
rar el sopar.
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m’ho pensi dos voltes; si no volia semblar-me a un pollas-
tre rostit devia llançar-me a volar. Travessi per a on parei-
xia que hi havia menys quantitat de flames. Vaig conse-
guir eixir, fumat i mes marejat que un allioli. Sense saber a
on em dirigia, com si el foc em perseguira, yo volava i
volava. La por em donava les forces que a mi m’anaven
faltant. I aixina fon com vaig anar a parar a un lloc en el
que no havia estat mai, la ciutat. Em vaig detindre sobre
un estrany arbre sense fulles i molt fret que mes tart vaig
saber que es diu antena, i que servix per a captar imagens
a distancia.

– ¿Vols dir que tu eres el mussol aquell que va eixir en
el diari i que va estar uns quants dies pels terrats del cen-
tre de la ciutat? ¡Yo tinc la teua foto! ¡Me la vaig guardar
perque era un fet insolit! –va dir Batiste–.

– Si, aquell mussol era yo. Per cert... ¿en tots els foras-
ters useu eixe protocol? Em donareu el titul de “buho
real”, i la veritat... yo pertanyc a una familia de classe
mija; no tinc res a vore en l’aristocracia ni en la monar-
quia. Hi hague un grup de zoolecs tractant de donar-me
caça per a examinar-me i en acabant tornar-me al bosc.
P e ro no vos cregau que yo fugia per por, no. Lo que
passa es que una volta en el cap i casal volia coneixer de
prop la vida dels humans en la ciutat. Era una bona opor-
tunitat de coneixer-vos en el vostre mig natural.

– ¿I com va quedar tot allo? En els diaris no tornà a
dir-se res mes de tu, i la gent s’oblidà de tot –li va pregun-
tar, curios, Albert–.

– Puix no conseguiren caçar-me. El dia que em vaig
c a n s a r, perque ya hi havia vist prou, vaig marchar en

– Uuuh, uuuh, uuuna vegada vaig estar en la ciutat.

– ¡Batiste, està parlant! ¿No el sents?

– Si no fora perque tu tambe l’has oit, pensaria que
m’estic tornant foll. ¿Ha dit no-se-que d’una ciutat?

– He dit que yo una vegada vaig estar en la ciutat, i tu
no t’estas tornant foll. Aço que estic fent, de parlar-vos, no
ho faria si no fora perque vos he llegit el pensament i se
que sou dignes de la meua amistat. Nomes aquells que se
saben part de la naturalea poden comunicar-se en ella.

El mussol, prenent impuls, es va llançar a l’aire i va
estendre les seues ales. Despres de planejar, descrivint uns
quants cercols al voltant dels dos germans, es va parar
sobre el muscle dret de Batiste que, immovil, no s’atrevia
a soltar paraula.

– No t’esglayes home, que ya t’he dit que vos estic
oferint la meua amistat. Mira, el teu germa no em te tanta
por com tu. Estas tan ert que pareixes un ninot de falla.

– Aço es increible, supera tota l’imaginacio que puga
abocar el nostre pare en les seues contalles –encertà a dir,
per fi, Batiste–.

– Yo vullc que em contes aixo que estaves dient de
que vares estar en la ciutat –intervingue Albert–. ¿Et referi-
xes a la nostra, a Valencia?

– Si. D’aixo fara ara dos anys. Per aquell temps yo
vivia en les montanyes de Serra. Era un dia de calor ago-
biant, de fort ponent. Va passar un chicot en un coche i
tingue el poc trellat de tirar la punta del cigarret. En poc
de temps les aixares ardien ajudant a la rapida propagacio
del foc. Yo em vaig vore envoltat de flames i fum. No
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vore en la ciutat. Segur que des de dalt es deu de tindre
una visio diferent de la que tenim nosatres al nivell de
l’asfalt –ara era Batiste qui sentia curiositat per l’aventura
ciutadana del mussol–.

– Vos podria contar tot lo que hi vaig vore, pero no
n’hi ha res com viure l’experiencia. ¿Que vos pareix si fem
una excursio els tres junts a la ciutat? –va preguntar el
mussol, davant el gest de sorpresa de Batiste i Albert–.

– P e ro, ¿com pot ser aixo? Ara si que no entenc re s
–respongue Batiste–.

– Mira, aixo si que no t’ho puc explicar, nomes es
qüestio de que tingau confiança en mi. Pero per ad esta
proposta que vos he fet necessite autorisacio del Creador,
de lo contrari no me sería possible dur-la a terme.

– ¿Autorisacio del Creador? –s’estranyà Batiste–. ¿Qui
es eixe?

– Deu, el Creador de l’univers, de tota la naturalea i
de vosatres mateixos, els humans. D’ell ha eixit i ix tot
allo que existix. ¿No vos n’ha parlat ningu?

– No, ningu. Pero, ¿per qué has de demanar-li autori-
sacio? –insisti Batiste–.

– Ya veig que caldra que vos parle una miqueta d’aço.
Mireu, nosatres els animals som criatures creades per Deu
com els homens, pero no som exactament com vosatres.
Els animals som conscients de l’existencia del Creador des
del moment en que es forma la primera celula del nostre
ser, perque en ella ya va escrita la nostra funcio dins de la
creacio. Esta funcio nostra es la de donar alegria i varietat
a la naturalea, servir d’aliment, de distraccio i d’ajuda en
el treball a l’home. Tambe complim la funcio, junt en el

busca d’un nou bosc i de nous amics.

– Per cert –es va dirigir al mussol Batiste, tot marave-
llat–, ¿com es que parles en valencià?

– Che, aixo es molt senzill. ¿Que tu no vas al colege?
Resulta que els meus antepassats vingueren en Jaume I
per a repoblar els boscs, despres que els mussols musul-
mans fugiren cap al sur. No, home, no, era una broma, es
que m’ha vingut al cap una conversacio que vaig escoltar
quan dotorejava en un claustre del carrer de la Nau. La
veritat es que els animals som capaços de comunicar-nos
en qualsevol huma per mig d’un sistema mixt fono-telepa-
tic. En realitat yo no vos estic parlant. Com podras com-
prendre, la meua anatomia no està preparada per ad esta
funcio; ni tan sols per a imitar sons, com fan totes eixes
aus tropicals, que soleu tindre engabiades. Per a comuni-
c a r-nos en vosatres i tambe entre nosatres, els animals
emetem unes ones de microfreqüencia que en un instant
es convertixen en sons comprensibles pels receptors. Esta
comprensio es produix sempre instantaneament entre els
animals. No obstant, a vosatres els humans, vos pare i x
que esteu escoltant el vostre idioma, pero aixo no es aixi-
na, es el vostre amor a la naturalea el que vos fa com-
prendre eixos sons, per aixo no tots son capaços de cap-
tar esta comunicacio, com vos he dit ades. De fet, si vos
fixeu be en el meu bec, voreu que no es meneja al mateix
ritme en que capteu les meues paraules. ¿Ho enteneu ara?

– Yo lo unic que entenc es que m’agrada molt lo que
m’està passant, encara que no sapia el perque –contestà
Albert, alvançant-se al seu germà–.

– Yo lo que voldria es que nos contares lo que vares
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aço. Si ho creeu vos promet que arribaréu a comunicar-
vos en ell, i eixe dia sereu totalment feliços.

Albert i Batiste estaven maravellats de tot lo que
havien escoltat. Batiste sempre havia tingut inquietuts de
saber el perqué de la seua existencia. Es preguntava quí
era i per a qué estava en el mon. I ara, gracies a lo que els
havia dit el mussol, començava a entendre-ho.

– M’has deixat impressionat –es va sincerar Batiste en
el mussol–. Aço em fa molt feliç. No se cóm, pero et pro-
met que vaig a mamprendre a buscar al Creador i a averi-
guar qué es lo que vol de mi.

El mussol, molt content, va dir:

– Te puc assegurar que el tens mes prop de lo que
t’imagines. Si el busques en sinceritat, sera ell qui ixca al
teu encontre. Pero, bo, lo millor que podeu fer ara es
t o rnar en els vostres pares, perque van a començar a
p re o c u p a r-se. Dema, de bon mati, vos estare esperant en
este mateix lloc per a dir-vos si he pogut conseguir
l ’ a u t o r i s a c i o .

I dient aço, el mussol alçà el vol des del muscle de
Batiste perdent-se entre els cops dels arbres.

CAPITUL II

Els dos germans se’n tornaren al lloc d’acampada quan
ya començaven a no vore massa clar el terreny per a on
chafaven. Sos pares ya estaven començant a preocupar-se
p e rque els havien estat cridant per a sopar i no havien
contestat. I es que estaven tan absorts charrant en el

restant de la naturalea de fer patent l’existencia i el poder
del Creador. Nosatres no tenim la transcendencia que te el
ser huma; la nostra vida s’acaba quan morim, pero no nos
preguntem el perqué de la nostra existencia perque estem
programats per a complir el nostre paper. Potser siga una
miqueta dificil d’explicar aço i no m’estigau entenent
¿veritat? –va preguntar sense esperar resposta dels ger-
mans–, pero bo, vaig a seguir. Vosatres els homens teniu
una atra naturalea, diferent a la nostra. Encara que fisica-
ment sou tambe animals –i perdoneu per l’expressio per-
que se que per a vosatres es com un insult–, teniu una
part espiritual, sobrenatural. A vosatres Deu vos ha fet reis
de la creacio, gestors de la naturalea. I lo mes gran de tot,
vos ha fet lliures, es dir, no esteu programats com els ani-
mals. I ara es quan vaig a contestar a la teua pregunta del
perqué he de demanar-li autorisacio. Quan algu dels nos-
tres actes pot afectar o condicionar la vostra llibertat es ell
qui nos dona o no autorisacio. Els homens sou lliures per
a fer o buscar el be o per a fer el mal. I no vos podeu
imaginar lo que li dol al Creador quan feu el mal, pero
aixina i tot no vos ho impedix. Inclus vos ha fet lliures de
creure o no en la seua existencia, encara que com vos he
dit ades aci estan totes les maravelles de la creacio per a
f e r-vos-la patent. Alguns humans, com vosatres ara
mateix, arriben a coneixer-lo a través nostre i de la natura-
lea en general, perque intuiu que darrere d’estes marave-
lles esta la ma d’un ser superior. A mes, tots teniu gravada
en el vostre cor l’inquietut de buscar-lo i descobrir-lo tal
com es, i si accepteu que ell guie la vostra vida, esta no
s’acaba mai. Pero be, yo no puc dir-vos mes, nomes puc
parlar-vos de la seua existencia. Ara vos toca creure o no
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mussol que no els havien sentits. Batiste ya s’havia enca-
rregat d’advertir a Albert que no diguera ni una paraula de
lo que havien vist, perque era tan increible que sos pares
anaven a pensar que no els funcionava massa be el perol.
I sabía tambe que Caterina anava a enujar-se en Pere per
ficar-los tantes fantasies en el cap als fills.

Com podreu imaginar-vos, eixa nit no pegaren ull
ningu dels dos germans. Tot era pensar en lo que havien
vixcut eixa vesprada. De quan en quan escoltaven algun
mussol i pensaven si sería el seu que estava parlant en
Deu. I despres intentaven imaginar-se lo que ocorreria al
sendema. De sobte els venía el dubte de que allo podia
haver segut una alucinacio, perque ben pensat no podia
ser real, segurament tot hauria segut provocat per la fanta-
siosa historia que els havia contat son pare. I inclus aple-
gaven a cre u re que sa mare tenía tota la rao del mon
quan el renyia per estar sempre inventant histories fantas-
tiques, com si volguera escapar a la realitat d’un mon
sense solucio, d’un mon que caminava cap a la seua des-
truccio per les guerres, la fam de millons de persones pro-
vocada per l’insolidaritat, l’intolerancia i la falta de com-
prensio de la gent, que feya botar la chispa de la violencia
a la minima diferencia.

– Albert, ¿estas despert?

– Si, ¿que vols?

– No em puc dormir. Lo d’ahir va ser increible ¿veri-
tat?, perque tu tambe vares escoltar lo mateix que yo ¿no?
No pot ser que els dos hajam tingut un exces de fantasia
tan coincident i d’apariencia tan real.

– ¿Tu creus que devem acodir a la cita en el mussol
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CAPITUL III

Quan començava a trencar el dia, Batiste i Albert
s’alçaren i es vestiren. Pere i Caterina ya estaven fora de la
seua tenda perque els agradava vore l’eixida del sol. El
trenc d’alba era per ad ells la primavera diaria, la renova-
cio de la vida, un tornar a naixer, el començament d’una
nova aventura.

– ¿A on aneu tan mati? –els preguntà Caterina tota
estranyada en vore’ls eixir de la tenda–. En lo que vos
agrada dormir...

Batiste, mig botijos, li va contestar:

– Eeees que vovovolem aprooofitar eeeel temps. Si,
aixo, volem aprofitar el temps. Ya vaig dir ahir que quatre
dies se’n passen molt de pressa i si volem vore les roda-
lies nos hem d’afanyar.

– Be –intervingue Pere–, pero aneu molt espai. I tin
conte del teu germa.

– A n i rem espai, ¿pero sempre has de dir lo mateix?
–contestà una miqueta embromat Batiste–.

Batiste i Albert re c o r re g u e ren el mateix cami del dia
anterior cap al lloc on estava el pi de les dos branques. A
eixes hores del mati, el bosc pareixia mes animat. Els ani-
malets despertaven de la seua son i saludaven el nou dia
en els seus cants i sorolls habituals, a excepcio, clar està,
dels animals de costums nocturnes.

– ¡Animals de costums nocturnes! –caigue en el conte

en quant es faça de dia?

– No nos costa res. Si a la fi tot es una invencio, no
perdem res, i si tot est assunt es de veres, crec que anem
a viure una aventura que no sol succeir-li a un ser huma
tots els dies.

Feya calor i estaven gitats en el cap fora de la tenda.
S o b re ells, les estreles lluien com esguits de purpurina
sobre cartulina negra.

– Mira Albert, ¿no es maravellosa eixa image que
tenim damunt de nosatres?

– ¿A que et referixes?

– Les estreles. Estem acostumats a fruir dels rius i les
montanyes, dels arbres i dels animals, de tota la naturalea
en general que tenim al nostre costat. Nos es ya tan fami-
liar que no li busquem massa explicacions a la seua exis-
tencia, li trobem una certa utilitat. Pero les estreles... ¿quina
utilitat tenen? En son tantes que nos moririem de vells i no
hauriem segut capaços de contar-les totes. I no obstant
aixo, no fan gens de llum; no en son prou per a poder
allumenar la Terra de nit. Llavors, ¿per a que servixen?

– I... ¿has trobat la resposta?

– Yo no. Bo, si, pero no se m’ha ocorregut a mi. Si es
cert lo que hem vixcut esta vesprada, es el mussol qui nos
l’ha donada. Ell ha dit que a través de la naturalea alguns
humans coneguem o tenim consciencia de l’existencia del
Creador. Veent les estreles, yo em done conte de que algu
ha d’haver-les posat ahi, i eixe algu no pot ser ningun
home. Ha de ser una força superior, un ser omnipotent.
Eixa es l’utilitat que els trobe, la de mostrar la grandea de
Deu.
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damunt no he tingut temps de descansar per la consulta al
C reador sobre vosatres –es va disculpar des de l’aire el
mussol–.

L’animalet va planejar al voltant del dos germans fins
que es va parar sobre el muscle d’Albert, el qual es quedà
tot pagat perque ho va considerar un honor.

– No, si acabem d’arribar, pero al no vore’t en l’arbre,
com som tan increduls, ya estavem pensant que lo d’ahir
no havia segut real –va dir Batiste tractant de que l’au no
se sentira malament pel seu retart–. I ara conta’ns, dius
que has parlat en el Creador, ¿que t’ha dit? ¿anem d’excur-
sio? ¿t’ha autorisat?

– Prou, prou. Pareixes una ametralladora. Deixa’m que
respire una miqueta. Ya se que es per a estar impacients,
p e ro estes coses requerixen tranquilitat –li va contestar
casi ofegant-se l’animal–. Puix be, com vos acabe de dir,
esta nit he tingut una entrevista en el Creador. Per supost
Ell ya sabía de qué anava a parlar-li, per lo qual no he
hagut de donar-li explicacions. Està totalment d’acort en
que vos mostre certes coses del vostre mon, pero m’ha
posat una condicio.

– ¿Una condicio? –li va preguntar, curios, Albert–.
– Si. En ningun moment puc influir en la vostra con-

ducta; no puc coartar la vostra llibertat.

Ara era Batiste qui, estranyat per lo que dia el mussol,
li va preguntar:

– ¿I com pots tu coartar la nostra llibertat, si som nosa-
tres els qui volem anar en tu a la ciutat?

– No es tracta d’aixo. Lo que vullc dir-vos es que la
meua missio no es prohibir-vos res. Yo nomes tinc permis

Batiste–.

– ¿Que vols dir Batiste?

– Puix que m’ha vingut al cap que el mussol es un
animal d’habits nocturns –contestà a la pregunta del seu
germa–.

– Bo, ¿i que vols dir en aixo? –va insistir Albert–.

_ Puix que ad estes hores els mussols estan en el seu
cau i no acodint a fer reunions fantastiques en els
humans. Aixina es que lo d’ahir no va ser mes que una
maravellosa pero irreal aventura. No se cóm pero els dos
varem tindre una mateixa alucinacio.

– De totes maneres podem arribar fins al pi. No nos
costa res. Va ser tot tan maravellos... que em resistixc a
pensar que no pot haver segut real la nostra conversacio
en el mussol.

Albert convence a Batiste i proseguiren el cami cap ad
aquell pi de dos branques en el que supostament els
havia parlat el mussol.

– Mira, alli està el pi. A la manco l’arbre existix –bota-
va tot content Albert–.

– Si, pero... no es veu ningun animal. Si haguera segut
de veres estaría ya aci esperant-nos –dia, tot pessimiste, el
germa major.

– Uuuuh, uuuuh. Uuuuh, uuuuh.
– Mira Albert, per alli ve.

El semblant de Batiste havia canviat per complet. ¡Era
de veres! ¡El mussol parlant existia de veritat!

– Perdoneu-me, amics, pero es que ad estes hores yo
no valc ya res despres de la meua activitat nocturna, i
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– Be, be. Avant –contestà este–.

L’au es deixà caure a terra des del muscle d’Albert i va
dir:

– Molt be. Anem alla que aci ya estem. Poseu-vos els
dos davant de mi.

Batiste i Albert obediren i se situaren davant del
mussol. De seguida començaren a sentir la mirada inquisi-
dora de l’animalet com si els travessara el cos. A poc a
poc, els va invadir una sensacio estranya. Tot allo que els
envoltava anava creixent de tamany. De repent, van vore
passar pel seu costat un animal lleig i terrorific de la gran-
daria d’un gat. Tenía sis potes, un cap molt gros coronat
en antenes i era de color negre. Era com una barre j a
d’astronauta i de cavaller migeval, com un personage de
“La guerra de les galaxies” caminant a gatameu.

– Tranquils que no vos fara res; nomes es una formiga.

Estaven tan pendents de la formiga que no s’havien
fixat en el mussol. Este s’havia convertit, a la vista dels
g e rmans, en un jagant terrible. L’animal els va vore tan
tremolosos que hague de tornar a calmar-los:

– No vos preocupeu. Continue sent el mateix, aixina
es que confieu en mi que no vos va a passar res.

En acabant, ajocà el cap i va deixar en terra dos tro-
ssets de fil de cosir que portava en el bec (fil que per a
Batiste i Albert venia a ser una forta corda).

– Ara, cadascu de vosatres agafeu una d’eixes cordes i
pugeu al meu cap. Com veeu, tinc dos plomes a la part
de dalt que pareixen dos orelles. Puix be, u en cadascuna
d’elles, vos lligueu ben amarrats posant-vos a la banda de

per a ensenyar-vos certes actituts del ser huma, pero a la
fi a soles vosatres podeu decidir si vos deixeu arrossegar
per estes actituts o busqueu una atra forma de vida.

– ¡Yo lo que vullc saber es cóm nos vas a portar de
viage a nosatres dos si tu no medixes ni dos pams!

Era Albert qui, impacient per començar aquella aventu-
ra, volia saber allo que de moment no tenía una explica-
cio llogica per ad ell.

El mussol, comprensiu, mamprengue a explicar-los-ho:

– Voreu. Com molt be haveu supost, en el tamany que
tenim ara mateix els tres, no podem anar a ningun lloc
junts si no em porteu vosatres a mi. Aixina es que s’hau-
ran d’invertir les pro p o rcions, i per a passar desaperc e-
buts, lo llogic es que sigau vosatres els qui reduiu les vos-
tres dimensions.

– P e ro... si nos fem chicotets podem ser presa facil
dels animals –adverti preocupat Batiste–.

– ¿No vos he dit que confieu en mi? Ningun animal
sabra de vosatres nomes que yo. A vore si aneu a creure
que lo que vullc es fer-vos chicotets per a engolir-vos.

El mussol, a pesar que ho comprenia perque la des-
confiança es un sentiment molt propi dels humans, estava
una miqueta incomodat pels dubtes de Batiste.

– Bo, vosatres decidiu. ¿Seguim avant o no?

– Si, si. Deixem-nos de borinotades i anem al gra que
es lo que interessa –Albert tornava a impacientar-se per-
que ad ell no li preocupava el risc de l’aventura, sino de
quina manera s’anava a dur a terme esta–.

– ¿I tu que dius? –li va preguntar el mussol a Batiste–.
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d a r re re, de manera que quan yo alce el vol les plomes
facen de parabrises i al mateix temps vos oculten.

Batiste ajudà al seu germa a nugar-se a la ploma de la
dreta i despres es va subjectar ben fort a la de l’esquerra.
Quan els dos estaven lligats, s’enrecordà de sos pares.

– Ara que pense, els nostres pares van a preocupar-se,
perque este viage no l’anem a fer en deu minuts.

– Per aixo no et preocupes perque el temps es relatiu.
Lo que vullc dir-vos es que nosatres anem a entrar en una
atra dimensio. Lo que per a nosatres pot durar apa-
rentment uns dies, en la realitat no va a durar mes que
uns pocs minuts. A hora de dinar estareu ya en els vostres
pares. No obstant, nosatres vorem eixir i pondre’s el sol
com si els dies transcorregueren normalment. No vos puc
explicar cóm es possible aço perque ni yo mateix ho se.
Lo ben cert es que tot es facil i viable per al Creador.

– Per cert... –prengue la paraula Albert molt animat i
tranquil–, yo soc Albert i al meu germa li diuen Batiste. ¿A
tu com te diuen?

– Els animals no tenim nom. Sou els homens els enca-
r regats de posar-nos-el, aixina està escrit. Vo s a t res nos
doneu el nom cientific de l’especie a la que pertanyem i
tambe el nom familiar o de relacio, per dir-ho d’alguna
manera. Si es el vostre gust podeu ficar-me el nom que
mes vos agrade.

– ¿Que et pareix, Batiste? Podem batejar-lo com vull-
gam. ¿Com podriem dir-li?

– Com tu vullgues, tu tens mes imaginacio que yo.
Busca-li un nom, pero afanya’t que tinc ganes de mam-
prendre ya el viage.
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– No, no. No et dia a tu Fantastic. Parlava a soles. Es
que estic admirat, procurare no tornar a utilisar la paraula
fantastic si no es per a cridar-te. Batiste, ¿tu no dius res?

Batiste, tan grandot ell, estava esglayat mes que atra
cosa. Ad ell mai li havien agradat els aparells de la fira, el
vertic li produia unes cosquerelles insoportables en l’esto-
mec. I aquell viage sobre Fantastic era semblant a una
d’aquelles atraccions de fira. L’esvolatric de l’animal els
feya alvançar rapidament, pero cada cinglada de les ales
anava acompanyada d’un moviment de pujada i baixada
quasi imperceptible per al mussol, mes no per als chicons.
Degut al seu chicotet tamany, per ad ells este moviment
era molt paregut al dels braços del “polp”.

Sense dubte, Fantastic rebia una força extraordinaria
exterior ad ell; per ell mateix no podria haver fet aquell
viage d’una tongada, sense parar a descansar. Es trobaven
ya en les rodalies de la ciutat. Poc mes avant, el terreny
mostrava el tipic mosaic que formen els minifundis de
l’horta de Valencia, com un llançol fet de pedaços de
color vert, en els seus diversos matisos, combinat en el
marró rogenc de la terra de cultiu. Despres s’alçaven,
amenaçants, els primers edificis en construccio, autenti-
ques pales de la boca urbana que anava menjant-se a mos
redo tota l’horta. La ciutat pareixia un monstruo famolenc
i insaciable.

– Fantastic, ¿que es allo que s’esten davant de nosa-
tres? –preguntà Albert–.

– Es la ciutat de Valencia; ya estem arribant.

– No, si aixo ya ho se. Em referixc a lo que n’hi ha
sobre la ciutat.

– Bo... com esta aventura pareix tan irreal... te vaig a
dir... Fantastic. Si, aixo es, Fantastic. ¿Que et pareix?

– Em pareix molt be. En lo del nom ya vos he dit que
maneu vosatres –respongue Fantastic, el mussol–. I ara
que ya esteu disposts podem començar el viage.

CAPITUL IV

Volaven rumbo a la ciutat de Valencia. El panorama
que tenien devall era impressionant. No podien vore cla-
rament de front perque les plomes a les que anaven ama-
rrats, a l’hora que els protegien del vent, els impedien tin-
d re una visio nitida, pero pels costats no tenien cap de
dificultat. Mes o manco era lo mateix que els ocorre als
passagers dels avions, que veuen el païsage a través de
les finestretes laterals de l’aeronau. Pero la sensacio era
totalment diferent; mentres els passagers dels avions ho
veuen tot molt reduit de tamany, degut a la gran altura a
la que es desplaça l’aparat, Batiste i Albert ho veïen tot
molt mes gran per dos motius: no viajaven massa alts,
perque els mussols no volen ad eixes altaries i, a mes, per
ad ells totes les coses havien adquirit unes pro p o rc i o n s
jagantines.

– ¡Fantastic! ¡Aço es fantastic! No m’ho podria haver
imaginat mai en la vida.

– ¿Com dius, Albert? No t’he entes be. El roçament de
l’aire no em deixa escoltar-te en claritat –va dir el mussol
pensant que el germa menut el cridava–.
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estos experts, eixa capa de contaminacio que tan clara-
ment veem hui sobre Valencia s’està formant a nivell de
tota la terra provocant lo que es diu efecte hivernacul. ¿Tu
saps com funciona un hivernacul?

– No, yo no ho se. ¿I tu Batiste?

Batiste, que seguia molt atentament la raonamenta
entre Fantastic i el seu germa, va contestar:

– Si. Yo aixo ho he estudiat. Consistix en que l’estruc-
tura de material plastic que forma les parets i el trespol de
l’hivernacul deixa passar la llum del sol, que es transforma
en calor. Pero este no te possibilitat de travessar les parets
en sentit invers, quedant atrapat i fent pujar la temperatu-
ra interior del recinte.

– Molt be –assenti el mussol–. Puix be, aixo mateix es
lo que diuen els cientifics que està ocorreguent en la
Terra. La llum del sol travessa la capa de gasos contami-
nants i en arribar a terra es transforma en calor, el qual no
pot tornar a travessar en sentit invers esta capa. Per aixo
l’atmosfera es va calfant a poc a poc, provocant canvis cli-
matics que poden arribar a ser perillosos per a la vida de
tots els sers que habitem en la Terra. Pero encara n’hi ha
mes –va continuar el mussol–, u d’eixos gasos pro d u i x
una reaccio en una capa natural que existix en l’atmosfe-
ra, formada per un gas a base d’oxigen, que es diu ozon.
Esta capa d’ozon funciona com un filtre que protegix la
vida de la terra contra els rajos ultraviolats que nos arriben
des del sol i que no son bons, es mes, son letals per a la
vida dels animals. Segons estan comprovant eixos cienti-
fics, la reaccio d’este gas en l’ozon, produix la destruccio
d’este ultim. La grossaria de la capa protectora d’ozon està

– ¿Vols dir eixa especie de cupula que envolta tota la
ciutat, com si es tractara d’una formagera, que no deixa
vore els edificis en claritat?

– Si, si, aixo es lo que vullc dir.

– ¿No ho havies vist mai?

– La veritat es que no m’havia fixat mai.

– Puix aixo es la contaminacio de l’atmosfera que pro-
duiu els habitants de la ciutat. Son els fums de les indus-
tries, dels coches, de les cases... com hui no fa gens d’aire
es queden flotant sobre la ciutat formant eixa especie de
boina. Aixina crec que es com anomeneu familiarment, els
ciutadans, ad este fenomen.

– I aixo... no deu de ser massa bo, ¿veritat?

– Ausades que no. Tots eixos gasos son irrespirables,
son toxics per a l’organisme, veri pur. Quan passa un
coche pel teu costat i el fum de l’escap t’arriba al nas, ¿a
que tens moltes dificultats per a respirar?

– Si, es com si el nas es bloquejara.

– Exacte. I aixo es perque el teu cos rebuja estos
gasos.

– I si fera aire, ¿que pasaria en eixa boina? –Albert
continuava molt interessat en el tema de la contaminacio–.

– Puix que tots eixos gasos serien dispersats en
l’atmosfera.

– Pero aço no significa que desapareguen, ¿no es aixi-
na?

– Segons l’opinio dels experts en la materia no desa-
pareixen del tot, no. I tu imagina’t la quantitat de gasos
que produixen totes les grans ciutats del mon. Segons
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minvant, i inclus en el pol sur de la terra ha desaparegut,
f o rmant-se un forat. Imagineu-vos la quantitat de rajos
mortals que entren per ell.

– I... ¿quina solucio te aço? –va preguntar Batiste tot
preocupat–.

– En primer lloc, lo mes important, insistixc, es que el
ser huma es consciencie de la seua pertinença a la natura-
lea. Vosatres sou, com ya vos he dit, gestors de la creacio,
pero tambe sou part d’ella. Aixo si, sou la part mes impor-
tant, pero fisicament esteu formats del mateix material. Si
la naturalea mor, l’home desapareixera en ella. Per aixo
un desenroll tecnologic desmesurat i sense control no
conduix a un futur confortable i sense problemes, sino
que provoca unes dificultats cada vegada mes grans per a
la vida de la majoria. La fi d’este desenroll incontrolat es
la desaparicio de tots nosatres, incloguent als descendents
d’aquells que hui fruixen de totes les ventages d’eixa tec-
nologia. Aixina que ya sabeu que en este mon tot te un
llimit.

Fantastic va callar un moment i prosegui el seu dis-
curs:

– Alguns cientifics estan investigant, des de fa uns
quants anys, la possibilitat d’aprofitar energies naturals no
contaminants, com poden ser la solar, la força dels vents...
pero pareix ser que hi ha massa interessos creats que de
moment impedixen la seua aplicacio generalisada. I es
que l’home te una tendencia egoista que li impedix pen-
sar que darre re d’ell venen unes atres generacions
d’homens. Si no fora per aixo es donaria conte de que els
perjuïns que poden generar-se en el present per este
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l’home:

– Pobra gent, quina llastima em dona. ¿Tens el telein-
terruptor per ahi? Veges, canvia de cadena a vore si estan
fent alguna cosa mes divertida; yo no se per qué han de
fer estes coses sempre a hora de sopar.

La dona ana canviant els canals. Per fi va trobar un
programa de succeits.

– Deixa-ho ahi i nos riurem un poc. A lo manco no
veem miseries i podem sopar be.

Fora, Fantastic i els dos germans havien estat veent
l’informatiu. Batiste estava pensatiu i per fi va amollar els
seus pensaments.

– ¿Per qué el Creador permet que ocorreguen estes
coses, Fantastic?

– Ya vos vaig donar una idea quan vos parli d’Ell.

– Yo no m’enrecorde d’haver-te escoltat res d’aço
–insisti Batiste–.

– ¿Per qué vos vaig dir que l’home es un ser especial
dins de la creacio?

Albert s’alvançà al seu germa i va respondre:

– Perque Deu l’ha fet lliure. L’home te llibertat per a
obrar be o mal, ¿no es aixo?

– Exacte. Eixa es la resposta.

– ¿Vols dir que Deu permet tot aço per respecte a la
llibertat de l’home? –tornà a la carrega Batiste–.

– Si Deu intervinguera per a parar les guerres o per a
evitar els demes mals provocats per l’home, este no sería
realment lliure, perque nomes tindria opcio a fer el be. Es
el ser huma qui es deixa arrossegar pel mal, pro v o c a n t

canvi d’energia suponen uns grans beneficis per al futur.
Dels homens de hui depen el mon de dema.

Batiste i Albert es quedaren silenciosos meditant les
paraules de Fantastic, mentres el mussol es dirigia incan-
sable cap a la ciutat.

CAPITUL V

A r r i b a ren a la ciutat tardet. Era sorprenent que ni
Albert ni Batiste estigueren cansats. Evidentment, ells
tambe rebien una força especial que els havia permes arri-
bar fins a la ciutat en plenes condicions fisiques.

Fantastic començà a planejar i es va deixar caure en
un atic, parant-se sobre la barana de la terraça. En l’inte-
r i o r, un matrimoni sopava mentres veïa la televisio. En
eixos moments hi havia en pantalla un programa informa-
tiu. El presentador donava les ultimes noticies d’una terri-
ble guerra. Les imagens mostraven a milers de persones
que fugien de la seua ciutat en condicions infrahumanes,
abandonant les seues llars, a través de les montanyes; la
majoria eren dones, chiquets i ancians. Segons el locutor,
els homens entre quinze i cinquantacinc anys havien
segut detinguts per l’eixercit invasor i es temia per la seua
vida. ¡Quàntes families destrossades, separades per l’into-
lerancia! Tot un poble condenat a un futur incert: els uns
assessinats; els atres a punt de morir de fam. Mentrestant,
en la següent image, el general de l’eixercit feya una
demostracio de força bruta alçant uns ferros.

Dins de la vivenda es va sentir la veu grossa de
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guerres en les que mor molta gent inocent. L’home, en el
seu egoisme, es qui permet que ara mateix una gran part
dels seus germans vixquen en condicions indignes, i que
molts d’ells estiguen en estos moments morint de fam.
Pero no es Deu qui provoca estes situacions, encara que a
vegades s’utilise indegudament el seu nom; aixo ho deus
tindre molt clar.

En l’interior de la vivenda es va sentir un crit. La dona,
tota esglayada, senyalava en el dit cap a la terraça.

– ¿Qué passa? ¿Per qué chilles aixina? –li preguntà el
marit sense comprendre a sa muller–.

– ¡Ahi fora, en la barana! ¿Qué es aixo? –i tornà a
pegar un crit–. ¡Afanya’t, porta’m la granera, corre!

L’home tornà corrent de la cuina i, despres d’entro-
peçar en dos cadires, consegui entregar la granera a sa
muller sense tindre molt clar encara a qué es devia aquell
avalot.

Fantastic continuava raonant en Batiste i Albert, sense
que ningu dels tres es donara conte de lo que se’ls venía
damunt. De sobte, es va obrir la porta de la terraça i se
senti la veu enrabiada de la dona qui, armada en la grane-
ra i a l’hora que descarregava totes les seues forces sobre
Fantastic, dia:

– Pren, animal roïn; hui i aci s’acaba la teua gosadia.

El mussol va tindre el temps justet per a esquivar el
colp, i va alçar el vol un instant abans de que el pal de la
granera es partira en dos al contacte en el ferro de la
barana.

– ¿Tu has vist quin animal mes lleig? Li lluien els ulls
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Efectivament, no tardaren en apareixer noves circums-
tancies.

– ¡Eh, tu!, ¿que faç ahi?

Era una veu gralla i molt desagradable. Ningu dels tres
aventurers encertava a localisar-la.

– ¡A tu te dic, mussol!, ¿qué faç ad estes hores per aci?
¡Estas fora de temps i de lloc!

Fantastic tot era mirar aci i alla. El pobre no veïa tres
en un burro; la seua vista estava molt especialisada per a
vore en la foscor, pero de dia tenía moltes dificultats per a
vore clar.

De sobte, i des d’un forat, alçà el vol un pardal de
color vert i aparentment molt exaltat. Es va deixar caure al
costat de Fantastic i tornà a insistir:

– ¡Torne a repetir-te, i no ho fare moltes vegades mes,
que qué faç aci!

– ¿I per qué he de donar-te explicacions?

– Perque estas en el meu territori i aci mane yo.

– ¡No t’acalores jupeti que et cauran les mançanetes!
Estic aci descansant i no crec yo que aço et puga molestar
massa –li va replicar Fantastic–.

– ¡Forasters vindran que de casa te tiraran!

Fantastic començava a perdre la paciencia i no pogue
reprimir-se:

– ¿Foraster yo? Escolta, no parlem d’aço perque et puc
traure els colors, i aixo que tu ya en tens u ben cridaner.

– Molt be, tu t’ho has buscat, si no te’n vas per les
bones, te n’aniras per les males –sentencià el pardal; i
estenent les ales desaparegue volant–.

en la foscor. ¿Qué sería?

– No tinc ni idea, no he arribat a vore’l –va contestar
el marit alçant els muscles i tornant a entrar en la casa–.

Fantastic volava sense parar, com si la granera anara a
tallar-li el vol en qualsevol moment. Batiste l’hague d’asso-
ssegar:

– Para el carro, que nos n’anem a eixir de la ciutat.
Tranquilisa’t que ya ha passat tot.

– De bona nos hem lliurat. Aço no pot repetir-se; deu-
rem estar mes atents si volem tornar sans. No em perdo-
naria que vos passara res –va dir, mes sere, el mussol–.

Volaven sobre les To r res de Quart, i Fantastic va deci-
dir arracerar-se en elles per a passar eixa nit; necessita-
ven re p o n d re’s del primer contacte en els habitants de la
c i u t a t .

CAPITUL VI

– Bon dia amics, ¿cóm esteu? ¿Haveu descansat be?
–va saludar Fantastic als dos germans el nou dia–.

– Bon dia –re s p o n g u e ren a l’unison Albert i Batiste
mentres es fregaven els ulls i estiraven els musculs–.

– A mi em va costar dormir-me –continuà el mussol–,
tingau en conte que estic funcionant en l’horari canviat.
Pero bo, tot es acostumar-se.

Batiste s’interessà per lo que anaven a fer eixe dia.
Despres d’un temps de silenci, Fantastic respongue:

– Puix... no ho se. Aço es una aventura. Vi u rem els
fets tal i com nos vinguen.
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Albert i Batiste havien assistit ad eixe simulacre de dia-
lec entre Fantastic i aquella au de plomage vert mig esgla-
yats i totalment espardalisats, mentres s’amagaven darrere
de les plomes.

– Fantastic, ¿que volia eixe? –s’atrevi a pre g u n t a r
Albert–.

– Res, es que sempre parla qui mes ha de callar, i eix
animalot te molts motius per a tancar el bec.

– ¿Per qué dius aixo? –ara era Batiste qui s’interessava
pel tema–.

– Mireu, eixe pardal que m’està tractant de foraster a
mi, en una actitut xenofoba, resulta que pot ser mes foras-
ter que yo. Es una cotorra, un animal que no es original
d’estes terres. Quan els homens de per aci mamprengue-
ren a fer viages a terres lluntanes, descobriren tota una
serie d’animals nous, alguns d’ells molt cridaners i exotics.
La cotorra tenía un plomage poc corrent i l’habilitat d’imi-
tar tota classe de sons, inclus les paraules dels homens.
Crec que d’estos animals ya vos he parlat. Lo que no sabía
yo es que a banda de la parla humana tambe era capaç
d’imitar les seues actituts, i no precisament les mes bones.
Normalment estos pardals solen estar engabiats, pero de
quan en quan se n’escapen alguns eixemplars que arriben
a ser capaços d’aclimatar-se a la vida de la ciutat i es
re p roduixen, passant a formar part de la fauna urbana.
Per aixo m’ha molestat que em tractara de foraster qui tant
ha de callar. Si cadascu coneguera la propia historia...

– No se per qué pero crec que darre re de les teues
paraules s’amaga alguna ensenyança, ¿no es aixina, Fan-
tastic?
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CAPITUL VII

Era migdia. Ningu dels tres tenía desmai. En esta
dimensio en la que estaven realisant el viage no necessita-
ven menjar, puix el seu organisme seguia funcionant en
temps real.

Descansaven en una branca d’un pi situat a vora carre-
tera. L’airet de la mar propenca portava d’acompanyant la
remor de les ones, pro p o rcionant un ambient re l a i x a n t
que els feya oblidar els moments d’incertea vixcuts abans.

– ¿Penses quedar-te molt de temps ahi? –s’escoltà una
veu des de baix–.

– ¡Ya la tenim una atra vegada! –va marmolar Batiste–.

– Estigau-vos tranquils que no passa res –els va asso-
ssegar Fantastic–, esta veu no em sona com a enemiga.

– Una rata va escalar el tronc fins a la branca a on es
trobava Fantastic i se situà al seu costat.

– T’estas fent vell amic, ya parles a soles i tot. ¡Clar
que no soc enemiga! Es que et veig aci tan satisfet que
vullc advertir-te que esta pau i est ambient de tranquilitat
no el vas a fruir molt de temps.

– Gracies amiga, pero si no t’expliques millor no puc
comprendre’t.

– Voras. Hui es divendres. Es el dia en el que una
gran quantitat dels humans comencen el seu descans
semanal. I una part d’estos humans, sobretot dels jovens,

– Bo, Batiste, ya he dit que el comportament d’est ani-
mal em recorda molt al d’alguns homens. Entre vosatres
n’hi ha alguns que miren en recel a la gent que per diver-
sos acontenyiments o per circumstancies personals ha tin-
gut necessitat d’abandonar la seua terra, i els fan mes difi-
cil encara una vida que no han triat per gust. Pero tambe
es dona el cas contrari –i aci en Valencia es molt fre-
qüent– de gent que vol impondre les seues costums i
menysprea la llengua propia del païs al que ha emigrat.
De tota manera mai es pot generalisar, perque cada indivi-
du es responsable dels seus actes i no es pot culpar a uns
per lo que fan uns atres. El perill es que estes actituts indi-
viduals poden ser manipulades per alguns fanatics per a
provocar situacions com les que verem anit en la televisio.

No havia acabat de parlar el mussol quan un soro l l
estrident començà a oir-se cada volta en mes intensitat.

– Alli, a la dreta –observà Albert–.

Tot un eixercit de cotorres enfurides, encapçalades per
la que havia estralejat en Fantastic, s’acostava en l’intencio
de netejar el seu territori d’intrusos.

– ¡Fora, fora d’aci mussol! ¡Les Torres per a les coto-
rres! –era el crit de guerra d’aquells pardalots intolerants–.

– Caram, aquell animalot havia anat a buscar reforços
–pensà Fantastic–.

El mussol alçà el vol precipitadament perseguit per
aquell ramat de cotorres, que no es conformaren en tirar-
lo de les Torres, sino que conseguiren expulsar-lo de la
ciutat. Fantastic no tingue mes remei que refugiar-se en la
pinada del Saler, a on els tres decidiren quedar-se un
temps per a descansar una miqueta de tants baticors.
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molts quefers.

Se n’anaren d’alli de vesprada en intencio de sobrevo-
lar la ciutat. Era una experiencia unica, per a viure-la, com
els havia dit el mussol. La ciutat, des d’eixe punt de vista,
pareix una atra cosa; permet tindre una visio objectiva de
la vida i costums dels seus habitants.

A r r i b a ren a una gran avinguda. Els coches estaven
detinguts i feen sonar insistentment els claxons; l’embos
era impressionant. Ni tota la plantilla de la Policia Local
conseguia desfer l’embolic que s’havia format en l’en-
creuament de les avingudes. Entre els buits dels vehiculs,
centenars de peatons creuaven en una mateixa direccio.

Fantastic va aterrisar sobre el terrat d’un edifici molt
nou, al costat d’uns mastils sobre els que flamejaven cinc
banderes. Al poc se li acostà, pegant botets, un teuladi en
ganes de charreta i de contar-li els seus problemes al pri-
mer que se li posara a tir.

– ¿Que et pareix la que s’ha armat ahi baix? En tot el
dia no m’he pogut deixar caure al carrer a vore si becava
alguna molleta.

– ¿I que es lo que passa? ¿Per qué hi ha tanta gent
concentrada en esta part de la ciutat? Ni les form i g u e s
quan ixen escarotades despres de furgar-los el formiguer
es bloquegen d’eixa manera.

– ¿Que no ho saps? Hui han inaugurat est edifici
s o b re el que estem. Es una especie de temple del con-
sum per als humans, i ningu es vol perdre la novetat del
primer dia. El ser huma es aixina i sempre cau en el
mateix erro. Vixc des de sempre en la ciutat i cada vega-
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tenen una particular manera d’entendre el descans.

La rata va seguir explicant a Fantastic, i sense saber-ho
a Batiste i Albert, cóm en les nits de la fi de semana aque-
lla carretera s’omplia de coches replets de jovens cami de
la diversio. La carretera es convertia en un perill. Molts
d’ells, per a poder resistir eixe ritme de vida tan endimo-
niat, es valien d’una serie de substancies que els donaven
una força artificial i que al mateix temps els posaven fora
del control de la seua propia voluntat.

– I tu imagina’t –segui la rata– lo que pot passar en un
vehicul conduit per una persona que no es capaç de con-
trolar-se ad ella mateixa. No es donen conte que el cos es
com una maquina que no pot funcionar al maxim rendi-
ment, i inclus per dalt del maxim, sense descans. Una
maquina que funciona sempre a la maxima potencia te
una vida molt curta. Ad esta gent se la pot identificar per-
que utilisa un llenguage especial. Ya veus si es aixina que
a la rata penada li diuen “espuc”. Esta zona en la que
estem nosatres es molt perillosa, puix que aci apro f i t e n
molts per a ficar-se eixes substancies. Per lo mati, aço està
ple de botelles i de cheringues.

– Gracies pel teu consell amiga, pero no nos queda-
rém un espai molt llarc. Nos n’anirem pronte.

– ¿Nos? –s’estranyà la rata–. ¿Per qué a voltes parles en
plural?

– Ah... bo... si..., vooooras, es que es una enro n i a
meua. Dença que m’enteri que els humans em diuen
“real”, m’he ficat tant en el meu paper... –dissimulà Fantas-
tic tractant de no descobrir als dos germans–.

– Lo que et dic, t’estas fent vell. Au, que “vos vaja be,
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ya es una faena personal de cadascu de vosatres. Yo vos
invite a iniciar eixa vida plena i vos assegure que si bus-
queu, trobaréu.

En arribar al bosc torn a ren a entrar en la dimensio
real. Havien passat deu minuts justets des del comença-
ment del viage. Una volta deslligats, se’n baixaren del
mussol i instantaneament re c u p e r a ren les seues dimen-
sions naturals. Pesarosos, puix Fantastic els havia assegu-
rat que no tornarien a vore’s, i agraits per tot lo que
havien depres, se’n tornaren en sos pares. Era casi l’hora
de dinar.

da que s’inaugura un edifici com este s’organisa el mateix
re b o m b o r i .

– Be amic, que tingues sort i pugues trobar alguna
molleta que endur-te al bec. Yo ya hi he vist prou i me’n
torne a la meua llar en les montanyes, enyore prou aque-
lla pau. Adeu.

– Adeu, adeu. No et preocupes per mi, ya estic acos-
tumat a tot aço, sobreviuré. No oblides que soc un parda-
let ciutada. Esperare fins a les deu de la nit. Quan tanquen
les portes aço es quedarà buit. ¡Quin remei! A mes, quan
mes gent hi ha mes coses cauen a terra. Esta nit vaig a tin-
dre convit; haura valgut la pena esperar.

Fantastic inicià el vol cap a les montanyes. Albert i
Batiste estaven ya cansats. En les ultimes hores no havien
dit una sola paraula. A mig cami Fantastic va decidir parar
una miqueta. El viage de tornada se’ls estava fent mes
pesat. Aixina puix, quan passaven per un poble es va
detindre sobre el campanar de l’esglesia.

– Fantastic.

– Dis-me, Albert.

– Voras, es que en tot lo que hem vist no trobe re s
que siga realment de profit, que puga omplir la vida de
l’home, que faça de la vida una cosa que valga la pena
viure-la.

– Se lo que vols dir, pero si que hi ha coses per les
quals la vida pren un sentit ple. Lo que passa es que nor-
malment eixes coses passen mes desapercebudes. La gent
que viu eixa vida plena realisa una llabor callada, poc cri-
danera, i no es possible vore-la des d’esta perspectiva. Per
ad aço cal baixar a terra i obrir ben be els ulls. Pero eixa
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CAPITUL I

...I conte contat ...ya s’ha acabat.

– Molt be, ya s’ha acabat la charreta. Ara anem a
dinar, perque despres d’esta excursio aerea que haveu fet
estareu famolencs, ¿no es aixina, Fantastic? –ironisà Cateri-
na dirigint-se a son marit–. Deixa’t ya de tants romanços,
està molt be que vullgues ensenyar als chiquets, pero
¿sempre has d’envoltar-ho tot de fantasia? A vegades em
resulta dificil distinguir la realitat de la ficcio quan t’estic
escoltant.

– Esta be, dona, esta be. Au, anem a dinar que yo
tambe tinc fam; l’esvolatrejar m’ha fet entrar en gana
–continuà la chança Pere–.

Batiste i Albert devoraren el dinar, com si realment el
viage fantastic que son pare els havia contat els haguera
deixat esgotats i famolencs. I es que s’introduien de tal
manera en les contalles que son pare s’inventava, que
pareixia ser una realitat lo que en est ultim relat els havia
contat d’entrar en una atra dimensio i de que el temps era
relatiu.

D e s p res de dinar, dorm i t a ren els quatre baix l’ampla
ombra d’un vell ro u re. ¡Quin plaer, sentir-se rodejats de
naturalea!

De repent, oiren cóm algu els cridava des de dalt de
l’arbre.

– Sssssh, sssssh.

– ¡Mare de Deu quina serp; es llarguissima! –s’esglayà
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Caterina–.

– Tranquila, que eixa serp no es verinosa, ¿no veus
que no es una vibra?

– Si, ya ho se, pero tu ya saps que a mi la naturalea
m’agrada molt, mes els reptils..., igual serps que farda-
chos..., es que no puc en ells, se m’aborrona tota la pell.
Mira quin ariço tinc.

– Sssssh, ssssh. Si, si, a vosatres vos dic. No es que em
faça goig parlar en els humans, perque des del principi
som enemics a mort, aixina es que deixem-nos d’explica-
cions i anem al gra.

Caterina, que coneixia molt be a son marit, es va girar
cap ad ell i li marmolà:

– Escolta, no comences una atra vegada; no faces
gurrumbeu. Si m’has despertat, en lo be que estava dor-
mint, per a que escolte una atra de les teues histories,
saps que no em fa gens de gracia.

– Que no, dona, que no era yo qui parlava, t’ho asse-
gure...

Encara no havia acabat de parlar Pere quan la serp,
impacientant-se, tornà a parlar. Caterina i els seus fills
obriren uns ulls com a plats, perque era impossible que
Pere estiguera fent dos veus a l’hora. Era increible, pero
aquella serp els estava parlant en un to molt agre i al
mateix temps pareixia que els necessitava per ad algun
assunt important.

– Be, ¡vos deixeu de boritonades o que! Ya vos he dit
que no m’agrada massa parlar en els humans, aixina es
que no m’ho feu mes dificil. Estic aci en re p re s e n t a c i o
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cio de la serp.

CAPITUL II

Soparen prontet. A les nou i mija agafaren les llanter-
nes i mamprengueren la marcha cap al lloc indicat. Albert
anava agarrat de son pare i Batiste caminava junt a sa
m a re. Seguien una senda estreta que serpentejava entre
frondosos arbres. Pere estava desconcertat perque pensa-
va que ya deurien haver arribat, i no obstant, tenía la sen-
sacio que no feen mes que pegar voltes i mes voltes.
Quan tota la familia començava a posar-se nerviosa, una
remor a les seues espales els feu detindre’s. Es varen girar
i... alli estava. Si, era el pi de les dos branques. Hi havia
una resplandor especial que pareixia eixir del mateix
arbre, envoltant-lo, que fea innecessaries les llanternes. I
alli baix, en un rogle, estaven tots els animals que Pere
havia citat en el seu conte.

– Benvinguts, amics –els va re b re la farda–. Estem
molt contents de que vos hajau decidit a vindre, perque
aço vol dir que podrem posar solucio al nostre erro.

Els quatre es quedaren mocats. Alli estaven, a mes de
la farda, el vell cervol, la serp portaveu, el javali timit, el
conillet en cara de bona persona, el mussol de mirada
inquisidora, i... com no, la rata penada que no parava de
pegar voltes i seguia posant nerviosos al demes.

– Pero... ¿com pot ser aço? ¡Si vosatres sou personages
inventats per mi; no podeu ser reals! Es com si la meua
familia i yo nos haguerem introduit en una historia creada

dels animals del bosc que, molt graciosos ells, m’han
nomenat portaveu. Resulta que tenim un problema prou
gros. Hem comes una greu falta. Nos hem botat totes les
normes i lleis de la naturalea i hem actuat cruelment con-
tra un ser huma, roïn, aixo si, pero nosatres no podem
actuar aixina. El mensage concret que vos he de donar es
que, per favor, acodiu a una assamblea que celebrarém
hui al vespre, baix el pi de les dos branques; alli vos
donarém els detalls de l’assunt. De veres que vos espe-
rem; necessitem la vostra ajuda. I ara que ya he complit
en la meua missio em despedixc de vosatres.

I dit aço, la serp baixà del roure i, reptant, s’adinsà en
el bosc.

– Pere, ¿que anem a fer?

– H a u rem d’anar, Caterina, pero... ¿et podras cre u re
que encara no estic molt segur de que lo que acabem
d’escoltar siga de veres? ¿Vo s a t res que penseu? ¿Devem
anar?

Albert va assentir en el cap mentres Batiste, molt
seriós, dia:

– Yo crec que si, pare. Si estos animals tenen un pro-
blema i nos necessiten, no podem negar-nos. Deure m
anar a vore qué podem fer per ells.

– Puix no es parle mes, quan es faça de nit acodirém
a l’assamblea, pero... ara que pense, ¿a on està eixe pi de
les dos branques?

– Per aixo no et preocupes, Caterina. Eixe pi existix,
es el que m’ha inspirat el primer conte que vos he contat.

I aixina fon com els quatre decidiren acceptar l’invita-
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haver impedit al teu personage, Cento, botar-li foc ad este
bosc. Aixo no vol dir que no es dega intentar evitar que
es produixquen els incendis forestals. Pero com tu tambe
has deixat prou clar, l’home es el gestor de la creacio, per
lo qual ad ell pertoca buscar les solucions efectives que
salven de la mort a tota la naturalea, i no als animals, que
nomes som criatures passives, ¿m’explique?

– Pot ser que et capte l’idea –respongue Pere–, pero
lo que no comprenc molt be es que si tot aço ha ocorre-
gut en el mon de la fantasia, en oblidar-nos del tema ya
està tot solucionat ¿no?

El mussol fon qui prengue la paraula en esta ocasio
per a aclarir la qüestio:

– No es tan simple. Nosatres, en eixe mon fantastic,
hem actuat incorrectament, i en eixe mateix mon hem
d’esmenar el nostre erro. Pensa que eixa historia que els
has contat als teus fills, una vegada ha eixit de la teua
imaginacio en el nostre mon ha ocorregut de veres, nosa-
t res l’hem vixcuda com un fet real. D’una atra banda,
l’image que de nosatres, com a personages del teu conte,
poden tindre els teus fills en la seua imaginacio deu ser
molt roïna. I veges tu si algun dia s’arribara a publicar en
algun llibre, ¡quànts chiquets se sentirien decepcionats
pels seus amics, els animals! La nostra consciencia no que-
daria tranquila si la fi de l’historia no estiguera d’acort en
lo que deu ser la nostra actitut. Per tot aço, hem de bus-
car-li solucio al problema –conclogue el mussol–.

– I... ¿que es lo que podem fer nosatres per a ajudar-
vos? –els preguntà Pere als animals–; yo no acabe de com-
prendre molt be l’idea que porteu.

per mi. Caterina, tenies rao, en tanta fantasia a mi tambe
m’està passant aixo de no distinguir-la de la realitat.

– Precisament d’aixo es tracta –tornà a parlar la farda–.
Volem explicar-vos la situacio creada i que entre tots bus-
quem la solucio adequada. Voreu, s’ha produit una inter-
ferencia entre el mon real vostre i el fantastic nostre, per
aixo nos estem veent en estos moments. Estem situats en
eixe punt coincident dels dos mons. Pero potser que aço
no siga casual, sino que s’haja produit en vistes a corregir
el nostre comportament del primer relat. Hem de tindre
en conte que, a resultes d’esta interf e rencia, hem pogut
ser conscients de la nostra mala actuacio.

– Aixo, aixo; a vore si a mi em faç recuperar l’image
d’animal serios que tenía i em lleves eixa que m’has donat
de poc de trellat –li protestà la rata penada a Pere, que
seguia espardalisat, a l’igual que tota la seua familia–.

La serp, que continuava sense poder vore a la rata
penada, va botar d’immediat:

– Lo teu no te solucio. Te moriras de vell i te tocaran
a albat.

– Calleu-vos els dos –els va bonegar la farda–, esta
i n t e rf e rencia entre els dos mons no sabem lo que pot
d u r a r, i per lo tant devem aprofitar el temps. Ara te la
paraula el conill, que mai ha estat d’acort en la nostra
actuacio i sempre insistia en que estavem en un error.

El conill prengue la paraula i començà a dir, dirigint-se
especialment a Pere:

– El ser huma es lliure, tant per a fer el be com per a
fer el mal. Aixo ho has reflectit tu molt be en u dels teus
contes. Per tant els animals hem actuat malament per
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CAPITUL III

Al trenc d’alba s’alçaren els quatre. Caterina hague de
despertar als seus fills; estaven morts de son, pero s’enre-
cordaren de la missio que tenien entre mans i no varen
fer parlar. S’assentaren sobre una penya des de la que es
dominava tota la vall. Era un espectacul impressionant i
unic que cap obra humana podia aspirar jamai a igualar. A
l’esquerra, una paret de pedra s’alçava imponent sobre un
riuet que no gosava desviar-se del cami que esta li marca-
va. Una cantitat incontable d’aus aniuaven en els badalls
de les roques, i constantment eixien i entraven en busca
d’aliment. A la dreta, un bosc d’arbres de diferents espe-
cies s’estenia sobre una alvertent suau, com si despres de
beure placida i harmoniosament en el riu se’n tornaren, a
poc a poc, cap a la seua llar en el cim de la montanya.
Davant, sobre un irregular horiso, el sol, majestuos i
poderos, començava a impondre’s sobre el païsage, com
recordant a tots a quí devien l’energía diaria necessaria
per a la vida. I enmig d’aquella maravellosa image, Pere
va iniciar la conversacio.

– Bo, puix caldra començar a buscar una solucio al
problema que se’ns ha plantejat. ¿Ad algu de vosatres se li
ocorre qué podem fer?

– ¿No eres tu el fantasios? En tanta imaginacio que
tens... au ya pots començar –es ria Caterina–.

– Yo pense que lo que s’hauria de fer es desenchisar a
Cento, que tornara a la seua essencia humana –intervin-

– Ahi volia yo arribar, est es el punt interessant –segui
el mussol–. El mon fantastic ix de l’imaginacio del ser
huma, i la nostra historia concreta, la dels personages que
estem aci en esta assamblea, ha eixit de la teua ment; per
aixo la continuacio d’esta historia, la que li donarà la fi
correcta, ha d’eixir de tu.

– Si es aixina com tu dius, pense que la cosa ya està
en marcha perque ya estem immersos en un nou conte.
Lo que podem fer es que entre tots em doneu idees de
cóm seguir per a desfer l’enchis i aixina finalisar el conte
–conclogue Pere–.

El vell cervol menejà pesadament les seues banyes en
senyal de desacort i va dir:

– No has acabat d’entendre. En mans de tots està la
solucio, pero nosatres nomes som actors en eixa solucio.
Els animals de la teua contalla no tenim imaginacio, ¡som
imaginacio! Per tant no podem saber lo que es pot fer. A
tu i la teua familia vos correspon imaginar-vos eixa fi que
tant desigem.

– En eixe cas, deureu deixar que nos reunim a soles
nosatres quatre a vore lo que se’ns ocorre. Dema ad estes
hores i en este mateix lloc tornarém a trobar-nos.

– Per favor –suplicà la farda– no vos descuideu, a
vore si els nostres mons se separen definitivament sense
haver arreglat l’assunt i vos oblideu de nosatres. I sobre-
tot, sigau valents. No ho aneu a tindre facil.

P e re i la seua familia mampre n g u e ren la tornada en
silenci, seguint el cami que els marcaven les llanternes. En
arribar a les tendes decidiren gitar-se a dormir, puix pen-
saren que en eixir el sol tindrien les idees mes clares.
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gue Albert–.
– Home, aixo ya ho havia pensat yo, pero... ¿a on està

Cento?
– Pare, ¿de veres que no ho saps? ¿Es que no veus que

Cento es el mateix arbre en el qual et vares inspirar?
Cento es el pi baix el qual estiguerem parlant anit en els
animals. ¿No veres eixa resplandor especial que l’envolta-
va? Mentres el mon real i el fantastic siguen coincidents,
podrem transformar-lo en home. El problema es cóm.

– Tens rao Batiste. Crec que ya tinc una idea. Voreu:
quan una persona te poca memoria se li sol re c o m a n a r
que menge rabos de pansa. Cento es un home convertit
en arbre que ha perdut totalment la seua memoria huma-
na. Per tant...

– No estaras pensant en donar-li a menjar rabos de
pansa a un arbre –interrompe Caterina a son marit–.

– Puix si, ho has encertat. Alimentarém l’arbre en
rabos de pansa.

– ¿I em pots explicar cóm?
– ¿Cóm?, molt senzill, ¿cóm s’alimenten els arbres?
– ¡A través de les arraïls! –afirmà Batiste–.
– Molt be, fill meu. Este es el meu pla. Prop d’aci he

vist unes vinyes que tenen els fruits ya passats. En molta
paciencia anem a fer una arreplega de rabets. Quan en
tingam un perol ple, els bollirém per a fer un bon caldo, i
en eixe liquit, ya fret, arruixarém la soca del pi. Si tot va
be, les arraïls chuplaran les substancies que els rabos hau-
ran deixat en el caldo i l’arbre anira recuperant la memo-
ria i a l’hora transformant-se en home. Esta nit, quan aco-
dim a la reunio en els animals, ho portarém tot preparat.
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de l’univers. ¿No es prou increible ya lo que nos està oco-
rreguent?

– ¡No hi ha cami! –va dir Batiste de repent–.

– No pot ser, la bruixola indica la direccio correcta. Yo
pense que anem be –s’estranyà Pere–.

– Anirem be, pero aci s’acaba. Es com si les brosses
hagueren creixcut damunt del sender. I a mes, este païsa-
ge no es igual al d’ahir, no n’hi ha res que nos servixca de
referencia –insisti Batiste–.

– Llavors, ¿que fem? Yo seguiria cap avant, pero es
materialment impossible; eixos abruixells nos ho impedi-
xen.

Les llanternes els solucionaren el dubte. Els feixos de
llum que eixien de cadascuna d’elles en llinia recta, deixa-
ren d’obedir les lleis fisiques i giraren cap a la dreta, for-
mant un angul recte, allumenant un nou escenari. Els
a r b res del bosc s’havien transformat (o potser aquell no
era el mateix bosc). Pareixien troncs morts i en un aspecte
tenebros. Eren uns arbres vells, sense brancage, i en uns
buits que deixaven vore l’interior totalment podrit. A poc
a poc, el rogle d’arbres va anar estretint-se, com espentant
a la familia cap al lloc a on senyalaven les llanternes. No
tenint una atra eixida, Pere decidi seguir en eixa direccio.
Era una senda estreta que s’adinsava en la foscor perdent-
se en ella. Tan negre estava allo que pareixia que el sen-
der estava suspes en el buit. Caterina, tota ariçonada va
dir:

– Pareix que aço no va a ser tan senzill com dies. Est
assunt comença a no agradar-me gens. Ara entenc per qué
la farda nos va dir que tinguerem valor. Yo tinc molta por.

Caterina estava escoltant molt atentament al seu marit i
caigue en el conte de que se li havia passat un chicotet detall:

– Pere, t’oblides de que eixe arbre no te roba. Segons
c o n t a res, esta es va esgarrar en aumentar de tamany
enmig de la transformacio. Per lo tant, en tornar a la seua
naturalea real es convertirà en un home nuet. Sera millor
que li porte alguna roba teua per a que es vista.

– Tens rao, Caterina, molt ben pensat. I ara, si volem
arribar a temps, devem afanyar-nos a posar en marc h a
este pla. Agafem unes bosses i anem a la vinya.

CAPITUL IV

Al vespre, iniciaren el cami cap a l’arbre de les dos
branques; un cami que al mateix temps contenia els dos
mons, el real i el fantastic. En ell començava eixe feno-
men estrany d’interferencia entre els dos mons que estava
tenint lloc. La familia marchava per ell com el dia anterior.
Davant, Albert i Batiste portaven les llanternes, allumenant
el terreny i assegurant-se de no entropeçar en cap d’obsta-
cul imprevist. Aiximateix, Batiste portava una bossa en la
roba de son pare per a l’home enchisat. Darrere, Pere i
Caterina, agarrant-lo cadascu d’una ansa, portaven el perol
que contenia el liquit que anava a servir per a desfer
l’enchis.

– Pere, ¿tu creus que aço funcionarà?

– ¿Per qué no? Es tracta d’un mon imaginari, fantastic,
i en ell tot es possible. Sera lo que nosatres vullgam que
siga, puix el creem nosatres i no està subjecte a les lleis
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– N o s a t res tambe –digueren a una sola veu Batiste i
Albert–.

– Tranquils, que no nos pot passar res –tractà Pere
d’assossegar a la seua familia, no molt convençut de lo
que dia–. Anem a seguir el cami, anant molt espayet, a
v o re a on nos conduix esta senda. De tota manera no
tenim una atra opcio.

S e g u i ren pel caminal en l’estranya sensacio de que
algu els guaitava. Sobtosament, el cami va quedar inte-
rromput. La foscor els tallava el pas fent l’efecte que esta-
ven enmig de l’alvenc. I llavors fon quan veren un ull de
gran tamany, com de reptil, que resaltava sobre la negror.

– No podreu arribar al vostre desti jamai, yo no ho
permetré –s’escoltà una veu ronca–.

– ¿I qui eres tu per a impedir-nos-ho? –va re p l i c a r
Pere–.

– Soc el Mal i he d’impedir que una historia que no va
acabar tot lo mal que yo haguera desijat pugau reconduir-
la cap a una fi en la que triumfe totalment el Be. Nomes
puc acceptar canvis a pijor, pero vosatres no porteu eixa
intencio.

– ¿I se pot saber que vas a fer per a dificultar el nostre
pla? –preguntà poregosa Caterina–.

– Yo no puc fer res. Nomes vos convide a que vejau
el panorama que teniu davant. Teniu dos opcions: o be
t o rneu arre re per este cami, que vos conduirà al vostre
mon, sense que el conte de la venjança del bosc siga
modificat, o be vos deixeu dur per la vostra gosadia,
doneu un pas al front i... llavors caureu en la foscor mes
absoluta que vos engolirà per a sempre.
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Albert s’agarrà ben fort de sa mare i Batiste feu lo
mateix en son pare, els quals no soltaven per a res el
perol en el caldo de rabos de pansa.

– P e re –suplicà Caterina–, yo crec que lo millor que
podem fer es tornar arrere i oblidar-nos de tot, ¿no creus?

Pere estava cavilos, com si volguera trobar una eixida
diferent, que a la vista de la situacio pareixia impossible.
Sorprenentment, va dir:

– No; anem a seguir avant.

– Pero, ¿estas foll? ¿Vols que esta siga la nostra fi?

– ¿De veres que no vos haveu donat conte? El Mal
prete que tot quede igual, i aço ocorrera si nos deixem
vencer per la nostra covardia. Hi ha dos opcions, i el Mal
a soles pot guanyar en una d’elles. Ell no vol que nosatres
seguim avant, per tant ahi està el nostre triumfo i la seua
perdicio. Nos està tractant d’enganyar com sempre fa. La
por, la covardia, eixa es la verdadera foscor per a l’home,
en canvi la valentia i la solidaritat en els qui tenen proble-
mes es la llum i la llibertat.

– Pare –intervingue Batiste–, lo que tu dius te llogica
pero... a mi em fa molta por.

– Tranquils. Confieu en mi que tot eixirà be; tingau
valor.

Va ser instantaneu. La sola ferma voluntat de seguir
avant feu el milacre. Alli davant aparegue l’image que tant
desijaven: l’assamblea dels animals baix el pi de les dos
branques. La gaubança fon general entre els animals en
vore’ls apareixer. Nomes la serp, tan aspra com sempre,
va remugar:



panya. Era mijanit, i llavors Pere va dir la famosa frase:

– ...I conte contat, ...ya s’ha acabat.

– Tu ho has dit, ya s’ha acabat. Ya has complagut al
teu fill donant-li una atra fi al conte de Cento i t’has chan-
glat una miqueta de mi pel meu reguiny. I ara lo que toca,
puix que no es mijanit, sino les nou, es sopar –conclogue
Caterina–.

CAPITUL V

Soparen en les ultimes clarors del dia i en acabar es
posaren a charrar a la llum d’un fanalet de gas. La nit en
el bosc era tranquila. De tant en tant se sentia algun
mussol, algun grill i uns atres animalets habituats a la nit.

Serien les deu i mija quan varen oir un soroll nou,
com si alguna rameta seca s’haguera quebrat al ser calci-
gada per algu. Es posaren alerta i començaren a allume-
nar-ho tot en les llanternes intentant localisar al responsa-
ble d’aquell soroll. De sobte, escoltaren una veu, un tant
tremolosa, que els dia:

– Eh, amics; no tingau por; necessite ajuda.

I seguidament, d’entre les ombres, va eixir un home.

– Se que vos haure donat un bon esglai, pero discul-
peu-me, no era la meua intencio. Si em permeteu que
m’assente ahi en vosatres vos explicare el meu problema.

– Vine, assenta’t i dis-nos en que podem ajudar-te –va
dir Pere–.

Els quatre el miraven de dalt a baix, sorpresos per la
vestimenta d’aquell home. I es que motius en tenien. Ves-
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– Ya era hora, pensava que no anaven a decidir- s e
mai.

El javali, un poc incomodat en la serp, tractà de llevar-
li importancia a les seues paraules:

– No li feu cas, ella es aixina, ¿qué li anem a fer?

P e re va explicar als animals la seua idea i ad estos,
cóm no, els va pareixer molt be. Aixina es que, sense per-
dre mes temps, ajudat per sa muller, abocà aquell liquit al
voltant de la soca del pi. Va ser immediat: les fulles desa-
p a re g u e ren i els extrems d’aquelles dos branques mam-
prengueren a transformar-se en dos manotes. A poc a poc
va seguir aquella transformacio, de dalt a baix, fins que
l’home va poder traure els peus de terra i el seu tamany
va minvar fins a la seua estatura normal. Batiste li allargà
la roba de son pare i Cento, agrait, se la va posar.

– Moltes gracies amics –va dir–, vos assegure que he
d e p res molt be la lliço i estic totalment contrit de les
meues males accions.

– No importa lo que hages fet fins ara si realment eres
sincer en el teu arrepenediment i tens el proposit ferm de
no tornar-ho a fer mes. Els animals del bosc ya t’han per-
donat, i nosatres tambe –va dir Pere mirant a Batiste i
e n recordant-se de lo que aquell li havia dit despres de
contar-li “La venjança del bosc”–.

No els va donar temps a despedir-se. La separacio dels
dos mons es va iniciar en una serie de rellamps conti-
nuats. Els quatre s’abraçaren tement que allo fora una
reaccio del Mal pel seu atreviment, pero no va ser aixina.
Quan va cessar aquella descarrega, la familia es va trobar
en la mateixa posicio davant de les seues tendes de cam-
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tia una camiseta blanca de manega curta, uns pantalons
de camuglage en moltes bojaques i unes botes militars. En
el front lluia una ralleta de sanc seca que descendia des
d’una ferideta.

– Em diuen Vicent –es presentà–.

– Yo soc Pere; esta es ma muller, Caterina, i els meus
fills, Batiste i Albert.

– Se que no son hores d’anar per ahi, pero es que
m’ha passat una cosa molt estranya. Yo he vingut al bosc
este mati i he de confessar que en no molt bones inten-
cions. Despres d’almorzar m’he quedat dormit i he tingut
un ensomi que m’ha fet canviar totalment. Ya no soc el
mateix, no se que es lo que m’ha passat. Yo estava assen-
tat en la soca d’un pi...

Aquell somi era exactament la rondalla que Pere els
havia contat als seus fills. Allo, certament, era un fenomen
extraordinari. Ningu va gosar dir-li res. El deixaren acabar
de parlar.

– ... I aixina es com, quan m’havia quedat convertit en
a r b re, m’he despertat i he vingut a fosques fins aci. El
meu vehicul no deu d’estar molt llunt del lloc a on m’he
despertat, pero sense llum no he pogut trobar-lo.

– No et preocupes Vicent, dema de mati, en mes llum,
t’ajudarém a buscar-lo. Esta nit pots quedar-te aci en nosa-
tres. Estem convençuts de que eres sincer –li va dir Pere,
mostrant-li la seua confiança i la de la seua familia–. Ara
lo millor que podem fer es anar-nos-en a dormir.

I tu, amic llector, pots tambe descansar perque este
conte... ya s’ha acabat.
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B
Badades. Punchades per mig de talls.

Banyes. Astes, protuberancies ossees que tenen sobre el
front alguns animals.

Barrabassades. Travessures greus.

Barreja. Mescla.

Baticors. Sorpreses, esglais repentins.

Becada. Accio de becar una au.

Becar. Ferir o prendre el menjar en el bec les aus.

Bonegar. Renyir, reprendre.

Borinot. Tararot, atolondrat, irreflexiu.

Borinotades. Coses sense importancia.

Botar foc. Pegar foc, cremar.

Botijos. Tartamut.

Brancudes. Que tenen moltes branques o rames.

Bresques. Panals.

Brollar. Manar, eixir un liquit d’un lloc.

Bruixola. Instrument per a determinar les direccions de la
superficie terrestre.

C
Cagarnera. Cadarnera, pardalet d’un plomage molt bell a

base de cins colors (part, negre, blanc, roig i groc) i
en un cant molt agradable.

Calcigada. Chafada.

Caminal. Senda, sender, sendera, passera.

Castanyada. Tonya, llenyada, colp fort.
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V O C A B U L A R I
A

A boqueta nit. En fer-se de nit.
Aborronar-se la pell. Posar-se la pell de gallina, posar-se

els pels de punta.
Abruixells. Arbusts.
Acicules. Fulles dels pins.
Adinsar-se. Penetrar en l’interior, anar cap a dins.
Aixares. Conjunts de mates espesses.
Altaries. Altures, altituts.
Alvenc. Abisme, profunditat gran.
A l v e r t e n t. Vertent o lloc per a on corre o pot corre r

l’aigua.
A m a g a t a l l. Lloc per a amagar-se o per a amagar en ell

alguna cosa.
Anar amunt i avall. Caminar sense un desti determinat i

sense una direccio fixa.
Anem alla que aci ya estem. Comencem ya.
Angoixa. Afliccio, desconsol.
Ariço. Accio de posar-se els pels de punta.
Arracerar-se. Resguardar-se.
Arrepenediment. Pesar d’haver fet alguna cosa.
Arrocar. Destrossar, destruir.
Arrossegar. Arrastrar.
Arruixo. Pluja abundant de curta duracio.
Atifell. Utensili, ferramenta.
Avalot. Escarot, tumult.
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Devindre. Arribar a ser, convertir-se en.
D o t o re j a r. Escodrinyar, ocupar-se en averiguar lo que

uns atres fan o diuen.

E
E i x a m. Abeller, multitut d’abelles que formen una colo-

nia.
Embolic. Embroll, cartapell, bollit, situacio conflictiva.
Embos. Estaconament, embotellament, congestio de vehi-

culs.
Embromat. Incomodat, torbat.
Enchis. Fetilla, enchisament, malefici eixercit per algu per

mig de practiques supersticioses.
Endreç. Curiositat, tindre bon aspecte, anar net.
Engolir. Tragar.
Enjugassar-se. Entretindre’s en alguna cosa.
Enrabiada. Encolerisada, aïrada, irada.
Enronia. Mania, extravagancia.
Enujar-se. Irritar-se, disgustar-se.
Ert. Estirat, rigit, tens.
Escarotades. Desbandades, fugides en desorde.
Esclafir a plorar. Començar a plorar de repent.
Esglayar-se. Assustar-se, atemorisar-se.
Esguits. Gotes menudiues produides a l’esguitar.
Esmenar. Rectificar, corregir.
Espardalisat. Atonit.
Espentolat. Estropejat, deteriorat.
Estar mes calent que el tio la beta. Estar molt enfadat.

Cau. Lloc a on s’arraceren els animals.
Cavilar. Pensar en intencio o profunditat en alguna cosa.
Cercols. Circuls.
Cervol. Mamifer esvelt armat de banyes o astes brancu-

des.
Cinglada. En sentit figurat, colp pegat en les ales contra

l’aire durant el vol d’una au.
Claustre. Galeria que volta el pati principal d’una esglesia

o convent.
Coartar. Llimitar, restringir.
Contalla. Conte, relat, narracio, rondalla.
Contrit. Pesaros, compungit, afligit, arrepenedit.
Cridaner. Que crida l’atencio exageradament.

CH
Changlar-se. Fer burla de persones o coses.
Charreta. Conversacio de poca importancia.
C h e r i n g u e s. Eixeringues, instruments per a inyectar

liquits.
C h i n o - c h a n o. Chano-chano, chanet-chanet, pas a pas,

espayet.

D
Decibelis. Unitat acustica.
Dença que. Des de que.
Desmai. Fam, gana.
D e s t re l l a t a d e s. Desbaratades, desficaciades, contraries a

la rao.
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Gaubança. Alegria, content.
Gosada. Atrevida.
Gosadia. Atreviment, audacia, desvergonya.
Gralla. Veu estrident.
Guaitar. Vigilar.
Guipar. Vore, divisar.
Guirigall. Cridoria i confusio que resulta quan parlen tots

a l’hora.

H
H i v e rn a c u l. Lloc cobert i abrigat artificialment per a

defendre les plantes de l’accio del fret.

L
Letals. Mortals.

M
M a m p re n d re. Reganyar, marm o l a r, funyar, re n y i r. //

Començar.

Malauradament. Desgraciadament.

Malendreces. Malifetes, males accions.
Maliciada. Enuig, ira, enfadament gran.

Malifetes. Malendreces.

Malson. Ensomi angustios i tenaç.

Marmolar. Mastrullar, parlar entre dents. // Renyir, rega-
nyar.

Marraixeta. Garrafo, garrafa chicoteta.

Estraleig. Discussio.
Estretir-se. Fer-se estret, reduir-se l’amplaria.
Esvarar. Rescolar, correr una cosa per damunt d’una atra.
Esvolatrejar. Aletejar, moure les ales.
Esvolatric. Aleteig, moviment de les ales.

F
Famolenc. Famelic, esfambrat, que te molta fam.
Fanalet. Farolet.
Farda. Mamifer rosegador en coa molt poblada i llarga.
Fardacho. Reptil terrestre de l’orde dels sauris.
Fer gurrumbeu. Parlar en la veu fingida.
Fer-li un nuc al rabo. No traure profit d’una accio.
Fer parlar. Portar-se malament.
Fetilla. Enchis.
Fetiller. Enchiser, que practica la fetilleria.
Foll. Dement, que ha perdut la rao.
Fondre’s. Unir-se dos coses en una sola.
Formagera. Plat en coberta de cristal en que se servix el

formage a la taula.
Fotracada. Fotraçada, gran quantitat.
Fruir. Gojar.

G
Garrafo. Marraixeta, garrafa chicoteta.
Gatameu (a). Modo de posar-se o caminar una persona

en peus i mans en el sol, com els gats i demes qua-
drupets.
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Pertinença. Que pertany.
Propenca. Proxima, que està prop.
Punta del cigarre t. Extrem del cigarret que ya no se

fuma.
P u rn a. Descarrega lluminosa entre dos cossos carre g a t s

en molt diferent potencial electric.

Q
Quefers. Ocupacions, negocis, tasques que han de fer-se.
Q u i m e r a. Topetia, tirria, mania, malvolença, antipatia,

odi.

R
Rabos de pansa. Rabets, peçons, pedunculs de raïm

eixut.
Ramat. Multitut, estol.
Raonamenta. Conversacio, charrada.
Rata penada. Rat penat, mamifer volador.
Rebombori. Cacau, tumult, desorde.
Regallar. Soltar un ser viu les seues secrecions.
Reguiny. Fastidi, malhumor, disgust.
Remels de pau. En sentit figurat, lloc molt tranquil.
Remugar. Marmolar, reguinyar.
Rodalies. Contorn, entorn, territori o conjunt de parages

de que està rodejat un lloc.
Romanços. Comentaris sobre coses de poca importancia.
Rondalla. Conte.
Roure. Especie d’arbre, que produix el fruit en bellota.

Mascarar-se. Tacar-se en mascara, suja o una atra materia
semblant.

Menjar a mos redo. Menjar avidament, en molta ansietat.
Mes marejat que un allioli. Atordit, atarantat, molt ma-

re j a t .
Minvar. Disminuir.
Mocats (quedar-se). Quedar-se en la boca oberta.
Molleta. Desperdici o sobra d’u que aprofita un atre.
Mudar-se. Deixar la llar que s’habita i passar a viure en

una atra.
Mussol. Au rapaç nocturna.

N
No pegar ull. No poder dormir.

No t’acalores jupeti que et cauran les mançanetes.
Tranquilisa’t, assossega’t, calma’t, no t’alteres.

No vore tres en un burro. No vore massa be.

O
Orso. Mamifer carnicer plantigrat.

P
Pair. Sofrir, tolerar, soportar, aguantar coses molestes.

Pedaços. Trossos de tela que es cusen a lo que està vell o
trencat.

Perol. Olla, vaixella de metal que servix per a coure dife-
rents coses. // En sentit figurat, cap, cervell.



S
Sagnar. Eixir la sanc per una ferida.
Sonaguera. Somnolencia, gana de dormir.
Soroll. So inarticulat i confus mes o manco fort.
Succeits. Gracietes, dits o historietes molt breus que con-

tenen un joc verbal o conceptual capaç de pro d u i r
rialla.

Suja. Folli, sollim, estalzim, substancia crassa i negra que
el fum deposita en la superficie dels cossos.

T
Te moriras de vell i te tocaran a albat. Mai tindras

coneiximent o trellat.
Teleinterruptor. Regulador automatic a distancia per a la

conexio, interrupcio i unes atres diverses funcions
d’un receptor.

Tindre la llet agra. Estar de mal geni.
Tongada (d’una). Sense fer parades.
Trellat. Enteniment, albir, rao, cordura.
Trenc d’alba. Temps durant el qual clareja o trenca el

dia.

V
Ve n j a n ç a. Satisfaccio que es pren de l’agravi o danys

rebuts.
Veri. Substancia que pot causar la mort o greus transtorns.
Verinosa. Que conté veri.
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Vespre. Ocas, a boqueta nit, començar a faltar la llum del

dia, vindre la nit.

Vibra. Escurço, sacre verinos, classe de serp verinosa.

X

Xenofoba. Que sent odi, repugnancia o hostilitat cap als

estrangers.

Z

Z o o l e c. Persona que professa la zoologia, o en ella te

especials coneiximents.

Zoologia. Ciencia que tracta dels animals.
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Este llibre, escrit en Llengua Valenciana,
s'acabà d'imprimir en “Gráficas Ronda”,
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temps d’Advent, esperant

la vinguda de Crist resucitat.
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