
El llibre dels ànecs
Jofre Milà i Sampera

Conte presentat en el 14è Premi de 
narrativa curta per Internet TINET



2



Molts cops busquem alguna cosa i no la trobem. Pot ser 
una cançó, un llibre, o, senzillament, una paraula.
El cert és que hi ha un grup de gent, no estranya, sinó 
diferent  i  única,  que  es  passa  mitja  vida  buscant  una 
cosa  anomenada  “El  llibre  dels  ànecs”.  Una  obra 
extraordinària allà on la facin.
Malgrat ser pocs i amb uns gustos un pèl excèntrics, no 
són pas un perill. Els podem trobar vora nostre. Pot ser 
el  nostre  veí,  el  nostre  polític  preferit,  fins  i  tot  algun 
familiar. No pertanyen a cap secta, a cap clan o a cap 
grup organitzat. Però sí que tenen una peculiaritat: han 
decidit  invertir  -no  malgastar-  el  seu  temps  de  vida 
buscant una cosa que pels demés pot ser una quimera, 
una utopia, un impossible, una pèrdua de temps. 
Les últimes notícies que m’han arribat em fan sospitar 
que aquest grup de persones està molt a prop de trobar 
allò que busquen des de temps remots.
Realment, la tasca que han dut, i que encara ara estan 
duent a terme, és extraordinària.
No n’hi ha prou a dedicar tota la vida d’un humà -que de 
mitjana és d’uns vuitanta anys- a buscar “El llibre dels 
ànecs”.  Calen  molts  anys  de  recerca,  d’estudi  i 
d’experiència.  Però  com  s’aconsegueix  tal  proesa  si 
encara  no  existeix  l’elixir  de  la  llarga  vida  o  de  la 
immortalitat?  Doncs  la  resposta  és  ben  senzilla.  La 
recerca  passa de generació en generació,  de  pares  a 
fills, tant de forma oral com escrita. D’aquesta manera, 
encara que hom no pugui  trobar el  llibre,  el  seu fill,  a 
través de l’experiència acumulada per la família, sí que 
pot aconseguir-ho, si  més no té l’oportunitat  de fer-ho. 
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Quan hi ha un problema a resoldre sempre és d’agrair no 
haver de començar des de zero.
La suma de tots els anys que ha dedicat aquesta gent a 
la recerca del llibre perdut és enorme. La xifra pot arribar 
a més de deu mil anys.
A aquestes alçades, el lector ja es deu estar preguntant 
-espero que un tan neguitós-, què és això de “El llibre 
dels ànecs”. No és que hagi al·ludit el tema, ni que ho 
hagi  fet  expressament  per  mantenir  la  seva  tensió  i 
interès.  Però,  com tot  puzle,  requereix  primer  ordenar 
totes les peces que el composen. 
Jo tampoc n’havia sentit a parlar d’ell fins que vaig llegir 
aquest mateix text. 
Seria molt senzill dir que en les pàgines del llibre hi ha el 
secret de com volar. I no volar com qualsevol ocell, no. 
Volar  com un  ànec,  com aquells  éssers  estranys  que 
porten els secrets dels llacs ben amagats.
També podríem dir  que  aquest  llibre  perdut  amb prou 
feines  constitueix  una  única  pàgina,  i  és  la  que  ara 
mateix  té  el  lector  davant  dels  seus  ulls.  Un  enigma 
incomplert. 
Tant  si  diem  una  cosa  com  l’altra,  tornem  a  estar  al 
mateix punt de partida.
L’única cosa de la  qual  no ens hem de preocupar  en 
aquests moments és de la troballa del llibre. Encara no 
ha estat trobat, per molt a prop que diguin que hi estan. I 
si  el  troben,  quines  serien  les  seves  conseqüències?, 
serien bones o dolentes per a tots nosaltres?
Podrien ser dolentes. Tot dependria de l’ús que en fessin. 
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Només hem de  procurar  que  no  caigui  en  mans  dels 
caçadors d’ànecs. Són els pitjors de tots. 
M’agrada  crear  complicitat  amb el  lector,  i  estic  segur 
que no deixarà que el secret dels ànecs caigui en males 
mans..., perquè el qui està llegint aquest text no és pas 
un cercador del llibre, oi?
Resolguem aquest trencaclosques. “El llibre dels ànecs” 
és la peça que necessita la humanitat per evolucionar. 
Aquesta insana i, a vegades, irracionalitat de buscar allò 
que hom desconeix o, millor dit, aquella cosa que hom 
creu que el pot fer poderós, l’obliga a progressar.
La  insistent  recerca  del  llibre  va  fer  sorgir  l’escriptura, 
amb  el  fi  de  plasmar  les  idees  per  escrit.  Volien  que 
quedessin  gravades  perquè  els  seus  successors  no 
haguessin  d’inventar  de  nou  la  filosofia,  les 
matemàtiques i els descobriments d’altra gent. 
Alhora,  també  van  emergir  altres  branques  del 
coneixement: la cartografia, la nàutica (vaixells, canons, 
etc.)  i,  més  recentment,  la  aeronàutica  espacial,  la 
gravetat  zero.  La  creació  de  naus  per  poder  sortir  a 
l’espai, per poder viatjar a altres planetes i donar voltes 
pel sistema solar, els ha servit per sortir del niu, per sortir  
d’aquest món. 
D’on  penseu  que  surt  aquest  “impuls”  que  té  l’ésser 
humà?
De les ànsies de volar com els ànecs. De les ànsies de 
tenir ales per volar, d’aixecar el  vol i  de trobar el llibre 
sagrat més enllà dels nostres límits. Volar ben amunt per 
trobar les respostes.
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Sembla ser que el llibre està a punt de ser trobat. Per 
què?  Jo  us  ho  diré.  “El  llibre  dels  ànecs”  és  una 
metàfora. La podríem substituir per la paraula “poder” o 
“veritat”. En tot cas, la humanitat sembla haver arribat a 
un  punt  on  l’evolució  es  contrau  i  es  degenera 
paulatinament. Sortir a l’espai per cercar el llibre és un 
error. Però no hem de culpar-la. Els humans no sabien 
que  seria  una  pèrdua  de  temps  i  un  malgastament 
descomunal  dels  recursos  dels  quals  disposaven  si 
llençaven  naus  a  l’espai  i  que,  al  mateix  temps, 
provocarien un munt de problemes al planeta. Per arribar 
on són ara, han destruït el seu futur, tot i que pensaven 
que l’estaven construint. S’han hipotecat, i ara vindrà el 
declivi. 
En  el  punt  d’inflexió  és  quan  es  troba  “El  llibre  dels 
ànecs”. És llavors quan un se n’adona que ha arribat al 
límit,  a  la  seva  destrucció.  Per  això  dic,  amb  tota 
seguretat, que el llibre està a punt de ser trobat. A punt 
no significa que el trobin, i això és bo. No cal caure en el 
pessimisme, ara. 
Des  que  van  sortir  de  l’ou,  sempre  hi  ha  hagut 
pensadors, gent emprenedora que ha visualitzat un gran 
futur, que ha ajudat a enfortir la civilització humana amb 
grans  avenços  tecnològics  i  que  ha  tingut  una  bona 
perspectiva de tot, des de la cosa més petita com pot ser 
una cèl·lula fins a les agrupacions més impactants com 
les galàxies.
L’evolució humana no s’aturarà i potser, més enllà de les 
nostres  fronteres,  hi  pot  haver  un  gran  futur.  Així  ho 
espero de tot cor.
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