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Els animals agraïts

Com cada primavera, els animals del bosc
es reunirien a l’estany de la Lluna Platejada.

A les nits, quan l’aigua restava quieta, l’es-
tany semblava un parany. Només els animals més
vells sabien diferenciar quina part corresponia a
la superfície i quina a l’espill que dibuixava el
reflex.

Uns dies abans, els components del Consell
havien convocat tots els missatgers del territori.

—Aviseu els animals que la trobada d’his-
tòries reals tindrà lloc el primer dia de primave-
ra. El 21 de març, és clar!
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I, llavors, més ràpids que el llamp, els mis-
satgers es posaren a la faena.

Benet el donyet s’encarregaria de transme-
tre allò que els havien dit a tots els animals que
no alçaren mig pam de terra. És a dir: ratolins,
catxapets, formigues, caragols, lluernes, cucs de
terra, sargantanes, serps, marietes...

L’oronella Tombarella, viva i primerenca, re-
velava el comunicat del Consell mentre volava:

—A tots els animals de ploma, bec i vol lliu-
re! —cridava.

I com el vent, s’escampà el missatge entre
petrolines, bectorts, ferrerets, pit-rojos, fumades,
teuladins, xauets, estaranyits, abellerols, verde-
rols, caderneres, gafarrons, vilers, mastegatatxes
i trencapinyols.

L’esquirol Gresol, viu com la flama de l’es-
pelma, transmeté d’arbre en arbre, de tronc en
tronc, de branca en branca, el comunicat i la
data de la trobada a tots els éssers vius que ha-
bitaven arbres, troncs i branques del bosc: es-
quirols, aranyes, lirons, rates de camp i musa-
ranyes...

La rabosa avisà els rabosets, les mosteles, les
fagines, els llops, els llobatons, els teixons, i les
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ginetes perquè assistiren a l’aplec de les històries
reals.

—No oblideu —va afegir la rabosa —que
durant els dies de la trobada haureu de portar
les carneres ben farcides, perquè no podreu men-
jar-vos cap animal que siga present.

Les granotes s’encarregaren d’anunciar la
bona nova amb el seu cant nocturn:

—Hostes de rierols, basses o estanys, acu-
diu sense tardança!

Parotets, mosquits i sabaters, peixos, angui-
les i carrancs...

En aquell bosc semblava que feien mudan-
ça, amb tants canvis i corregudes, amunt i avall
maletes i bosses, entrepans i begudes... Cap ani-
mal no volia perdre’s un esdeveniment d’aquella
categoria:

L’aplec d’històries reals!
Perquè allò significava la història de la seua

vida, durant un any complet. No us vull dir res!
Al llarg de set nits i un dia, van rodar i ba-

llar mil històries, contades a la vora del foc.
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Les lluernes i les formigues

Les formigues del secà dels Ribes no s’expli-
caven què els havia passat aquell estiu. «No ha-
vien pogut acabar els passadissos, ni els forats,
ni les columnes del seu formiguer.»

Arribava la tardor i elles havien de tindre ben
tancada la seua llar, sense cap badall per on
poguera entrar l’hivern.

Últimament, les estacions estaven marejades
i això desbaratava el treball de les formigues-ar-
quitecte.

—No podem anar més de pressa!
Només quedava una setmana perquè arribara
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