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Fa  molts  i  molts  anys,  en  un  petit  emirat  a  l’Orient 
Pròxim, hi havia un rei àrab tenaç com n’hi ha pocs, que 
no parava mai de córrer amunt i  avall.  L’Emir feia uns 
anys que havia heretat aquell bell regne, i treballava de 
valent per fer-lo ric i pròsper.
Aquell  era un emirat ben xic,  sens dubte,  però estava 
engalanat  amb  els  paisatges  més  diversos.  Grans 
esplanades,  petits  oasis,  boscos  i  deserts,  congostos 
abruptes  i  muntanyes  punxegudes,  es  trepitjaven  les 
unes a les altres en aquella petita llesqueta oriental. La 
terra era bona, i la gent, treballadora, però cap gran riu 
creuava el regne, i tota l’aigua l’havien de fer sortir dels 
pous, de manera treballosa. Era, per tant, una terra més 
aviat seca.
L’Emir,  tanmateix,  mai  no  havia  desistit,  i  tenia  grans 
plans dins la testa. Treballant de valent per alguns anys, 
dotaria  l’emirat  de  les  infraestructures  necessàries: 
camins, magatzems, mesquites, canals, murs i atalaies 
s’estendrien per tot. Fent les inversions oportunes, amb 
una  administració  recta  i  mesurada,  ajudaria  els 
camperols a millorar la productivitat dels seus conreus. 
D’aquesta  manera,  la  part  proporcional  dels  tributs 
s’engreixaria,  i  els  majors  ingressos  reomplirien  les 
arques  de  l’Emir.  Després  d’això,  emprendria  algunes 
ràtzies als territoris veïns, i aportaria un gran nombre de 
tropes en alguna partida contra els cristians a l’Occident. 
Amb les victòries resultants es faria un poc famós i, així, 
la  bona  gestió  i  la  riquesa  del  seu  regne  serien 
conegudes  a  la  resta  del  món  àrab.  Seria  convidat  a 
festes i banquets a l’estranger, i allí coneixeria la pubilla 
d’algun  emir  més  poderós.  Finalment,  amb  el  casori, 
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milloraria la seva posició, l’anomenarien “xeic”, i  potser 
fins  i  tot  ampliaria  els  seus  dominis.  Des  d’aquesta 
posició  seria  respectat  per  anys  i  anys,  i  ajudaria 
activament a estendre l’Islam pel món sencer.
Amb aquest objectiu no parava mai de cavalcar amunt i 
avall, ocupant-se sempre personalment dels assumptes 
importants,  que  resultaven  ser  gairebé  tots.  Sobre  un 
extens  cingle  de  calcària,  que  semblava  presidir  tot 
l’emirat,  s’hi  estintolava  el  palauet;  i  era  a  la  seva 
balconada  des  d’on,  algun  vespre  que  s’hi  estava, 
observava  l’emirat  i  planificava  els  propers  encàrrecs. 
S’hi estava rumiant fins tard, quan la volta del cel blau es 
torna fosca i els estels blancs fan pampallugues, sobre 
siluetes de minarets i palmeres, amb aquella delicadesa 
que té el firmament nítid de l’Orient. 
Havia de fer, doncs, grans viatges a cavall, un distingit i 
veloç cavall àrab, amb la cua sempre en alt, recorrent en 
ziga-zaga  el  territori,  donant  les  ordres  pertinents  i 
observant el bon progrés dels seus projectes. En aquests 
viatges sempre l’acompanyava el  seu atent  majordom, 
un  gat  mesquer,  que  cavalcava  al  seu  costat  damunt 
d’un  ase.  Ell  s’ocupava  de  tots  els  detalls  de 
l’avituallament  i  l’acampada,  i  custodiava  a  tothora  la 
gran agenda de l’Emir, voluminosa i pesada com era pel 
gran nombre d’encàrrecs que acollia. L’Emir no parava 
mai de consultar-la, i  un nombre increïble de betes de 
tots  colors en penjaven senyalant  les dates rellevants, 
que també eren moltes. A cada moment hi apuntava fites 
noves,  sobretot  després d’una reunió  o  una  estada  al 
palauet. Era així com la gran agenda de l’Emir, cada dia 
tancava més i més projectes dins les tapes de cuiro roig.
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Un dia d’estiu al migjorn, calorós i sec com ell sol, l’Emir i 
el gat mesquer havien parat a mig camí. Aquell cop es 
tractava d’una gran expedició, d’una que anava de punta 
a punta del bell regne, visitant també tots els emirs veïns. 
Calia  solucionar  el  problema de  l’aigua,  i  l’Emir  havia 
pensat  en  signar  acords  per  a  canalitzar-la  des  dels 
estats limítrofs. Calia parlar amb tots ells, i també, ja de 
passada,  amb els  propietaris  de  tots  els  territoris  que 
poguessin  acollir  una  eventual  canalització.  Els  seus 
emissaris  havien  concertat  cites:  calia  signar  acords, 
recollir suports i subvencions, fer regals i beure cafè amb 
una  pila  de  persones.  L’agenda  era  plena de  visites  i 
reunions, i l’Emir, per variar, estava força atabalat.
Es trobaven, doncs, en un petit oasi i a la vora d’un pou. 
Havien  acabat  de  dinar  un  guisat  de  la  geneta,  l’olor 
especiada encara recorria l’ambient. l’Emir bevia cafè a 
l’ombra d’un gran estorac oriental, rar en aquelles terres. 
La geneta,  pel  seu cantó,  s’havia enfilat  al  pedrís  que 
voltava el pou, custodiant l’agenda, i tocava plàcidament 
el  seu rebab kabuli,  pinçant les quatre cordes amb un 
plectre  fet  d’ivori.  La  melodia  endolcia  l’atmosfera  de 
l’oasi.
Tanmateix, i en un descuit, quan la melodia arribava al 
seu terme més enèrgic,  un cop de colze va  fer  caure 
l’agenda al fons del pou. Un soroll aquàtic va irrompre en 
la melodia i aquesta va estroncar-se secament. Silenci. 
Els  grans  ulls  del  gat  mesquer  observen  atemorits  el 
forat i la mirada estupefacta de l’Emir fita els ulls de la 
geneta.  Ha tardat  uns  segons  en  comprendre  el  gran 
desastre:
- Maleïda bèstia del dimoni! Però què és el que has fet?!  
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Que ets conscient de les hores de treball perdut, de les  
cites  concertades,  de  les  travessies  dels  meus  
emissaris...? Animal de baix llinatge, folraré amb la teva  
pell la nova agenda!- 

L’Emir escridassava colèric la geneta, embogit,  fora de 
si.  Els  ulls  no  paraven  de  mirar  de  cantó  a  cantó, 
descoordinats, injectats en sang, semblava ben bé que 
haguessin de saltar-li  de les conques. Pensava en les 
hores perdudes, els seus projectes, tots els esforços i les 
ocasions que s’arruïnarien. Abans que la geneta hagués 
pogut formular una frase de disculpa, l’Emir, foll de ràbia i 
d’impotència, va creuar-li la cara amb el xurriac del seu 
cavall. Ella va desaparèixer a l’instant.
L’Emir,  preocupat,  va  continuar  alguns  dies  acomplint 
amb les cites i reunions que recordava, mentre esperava 
que els habitants del poble més proper, fessin el possible 
per rescatar l’agenda d’aquell pou. Així va poder seguir el 
ritme frenètic de la seva tasca algunes setmanes més, 
fent memòria, però aviat van arribar els dies dels quals ja 
no recordava la meticulosa planificació. No havia pogut 
ficar coses noves dins l’agenda, i tampoc anar consultant 
les  que  hi  havia  apuntades  per  als  dies  propers.  I 
d’aquesta manera, el cap de l’Emir, lluny del palauet i de 
l’agenda,  es  va  anar  buidant  de  properes  cites  i 
obligacions.
Va haver de parar, no hi havia més remei. Havien estat 
uns dies de molta còlera i nervis; ara, derrotat, caminava 
lentament,  s’asseia  pels  racons,  contemplava  el  seu 
entorn,  i  es  preguntava  què  era  el  que  havia  de  fer. 
Després  de  molts  anys  sense  descans,  el  bon  Emir, 
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passejava distret  pel seu regne, deixant tombar el  cap 
per les idees més absurdes i observant amb interès els 
detalls  del  seu  camí.  Conscient  de  tots  els  mesos de 
feina perduda,  emprenia d’aquesta manera el  camí de 
retorn al palauet.
En aquest camí tranquil de tornada, travessant un desert, 
va haver de parar a beure aigua en un petit oasi. Vora el 
pou, sorprenentment, va trobar-hi un rebab kabuli que li 
era conegut. Ara hi queia! Desfent el camí, de tornada al 
palauet, havia topat amb el mateix oasi on havia perdut 
l’agenda.
Després  de  dinar,  avorrit  com  estava  i  amb  energies 
sobreres  per  invertir  en  qualsevol  passatemps,  va 
engrescar-se a puntejar les cordes d’aquell vell rebab. Va 
prendre  el  plectre  d’ivori  que  s’amagava  entre  unes 
pedres i, asseient-se a la vora del pou, va començar a 
pinçar les cordes tot jugant, de forma aleatòria. Tot d’una, 
atret per un so que li resultava familiar, va treure el cap 
un ase, l’ase del seu majordom, que s’havia quedat fent 
vida  a  l’oasi  des  d’aquell  incident.  L’Emir,  sorprès,  va 
pinçar una darrera corda que va resultar particularment 
estrident i  les orelles de l’ase, en les que aquella nota 
devia ressonar-hi especialment, van eriçar-se tot de cop. 
Exaltat, l’ase va arrencar a córrer i, fregant el pou, les 
seves  corretges  van  enganxar-se  a  la  corda  que 
envoltava  la  politja.  Així,  tan  de  pressa,  i  per  una 
estranya  casualitat,  la  gerra  de  terrissa  va  sortir 
disparada  des  del  fons  del  pou,  esclatant  contra  la 
bastida i fent un gran mullader. L’Emir era xop de cap a 
peus i l’ase, atrapat per la corda i les corretges, donava 
tombs al seu voltant, al voltant del pou, mentre s’anava 
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calmant altra vegada.
A l’Emir, corprès i també immòbil, una idea guspirejant, 
efervescent, va creuar-li el cap de punta a punta, com un 
cometa.  Tot d’engranatges i  palanquetes van patir  una 
batzegada dins la testa i, amb la força d’aquell impacte, 
van començar a moure’s frescament, fent saltar el rovell 
que des de tant de temps cobria les juntures. Ja ho tenia! 
Era clar! Ja no calia anar a parlar amb els emirs veïns i 
fer grans sacrificis. Allò que buscava ho tenia allà mateix, 
sota  els  seus  peus.  L’aigua  que  buscava  la  podia  fer 
sortir dels pous; només li calia una forma ràpida, barata i 
eficient de fer-la  brollar constantment, abocant-la a un 
entramat de canals que manaria construir  a tal  efecte. 
Res de portar l’aigua de lluny! L’ase podia tornar a fer 
sortir l’aigua del pou com ho havia fet, ràpidament i amb 
poc  esforç.  Se’l  mirava  en  el  seu  recorregut  circular 
voltant  el  pou,  i  a  l’instant  ideava  un  mecanisme  que 
pogués aprofitar aquell moviment per al seu propòsit. En 
diria “sínia”, i un seguit de gerres infinites sortirien sense 
parar de cada pou, omplint la seva terra d’aigua i portant 
un doll de vida a cada racó de l’emirat, i del món.
Excitat, l’Emir va deslligar l’ase, va muntar el seu corser i 
va cavalcar al galop cap al seu palauet. Era sorprenent; 
capficat,  portava  anys  i  anys  donant  tombs  a  aquell 
assumpte amb totes les seves forces i en canvi, era ara, 
quan menys  preocupacions tenia  i  menys  hi  pensava, 
que  havia  trobat  la  peça  que  revolucionaria  la  vida  a 
l’emirat.
Va  pensar  altre  cop  en  la  geneta,  i  unes  llàgrimes 
amargues  van  regalimar-li  galtes  avall.  Era  pel  neguit 
que  l’havia  maltractada.  La  seva  gesta  involuntària, 
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l’havia alliberat d’aquella agenda maleïda i, en comptes 
de gratitud, l’havia pagada amb bastonada. Va manar a 
tots  els  seus  emissaris,  i  al  seu  exèrcit,  que  la 
busquessin  per  tot  arreu.  Volia  demanar-li  perdó  i 
recompensar-la  com es mereixia.  Però van passar  les 
setmanes i els mesos, i aquell bon amic que havia estat 
en altre temps, mai més es va creuar en el camí del bon 
Emir.
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