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Havia acabat de ploure. Una pluja anhelada per tots els 
vilatans de la vila.

L’ambient era refrescant, el sol lluïa esplendorós després 
d’aquella cortina de perles brillants que repicaven sobre 
les  fulles  de  les  teulades,  i  els  més  petits  de  les  cases 
havien sortit decidits a jugar als tolls que s’havien format 
a la plaça. Però dins d’aquella alegria infantil hi faltava 
algú.

Assegut a la teulada, amb posat de resignació i el cap cot 
davant  d’aquell  espectacle  digne  de  la  més gran de les 
festes, hi havia el Ventrac, un petit esquirol de cua fosca i 
orelles  punti  agudes.  La  seva  mirada  es  perdia  en 
l’horitzó, entre els pins més alts de la contrada i el cim del 
Mataneus.

―Ventrac! Baixa a la plaça a jugar amb mi va...

Una veu de picarol va fer despertar en Ventrac dels seus 
pensaments,  i  lentament  va  baixar  la  vista  fins  a  una 
balconada  que  sobreeixia  d’una  de  les  cases.  Allí, 
palplantada,  plena  de  nerviosisme  i  joia,  hi  havia  la 
Clone,  una  jove  esquirol  que  no  havia  vist  mai  aquell 
espectacle i  volia  compartir  aquell  moment amb el  seu 
amic.

―No en tinc ganes Clone, tinc moltes coses al cap com 
per baixar ara a mullar-me la cua. Per què no li dius a la 
Pinesca?

―No! Vull mullar-me la cua amb tu. Si no baixes pujaré a 
mossegar-te les orelles.

Una rialla trapella de la Clone va fer que a tots dos els hi 
pugessin els colors de les galtes, i al final, balancejant-se 
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sobre la fulla en la que estava assegut, va assentir amb el 
cap.

―Ja  pots  corre  Clone,  que  com  t’atrapi  serè  jo  qui  et 
mossegarà les orelles.

Tots  dos  van  esclafir  a  riure,  i  va  començar  una 
persecució per teulades i balconades, fins que van arribar 
a la plaça.

Van  saltar  sobre  els  tolls,  es  van  fer  pessigolles, 
s’esquitxaven  un  cop  i  un  altre  també...  Al  final  de  la 
tarda, tots els petits, i no tan petits, que es trobaven a la 
plaça, van acabar plens de fang, de fulles de pi, i fins i tot, 
d’alguna que altra formiga que passejava lliurement pels 
seus caps.

―Nois, a rentar-vos, que ja es tard i comença a ser hora 
de sopar.

Un a un, van anar desfilant cap al rierol que hi havia dos 
pins més enllà.

L’aigua estava glaçada i una mica remoguda a causa de la 
pluja,  però  ja  res  importava,  doncs  tots  portaven  més 
fang a sobre que el que podia baixar amb l’aigua.

―Ventrac,  l’aigua  està  molt  gelada  –va  dir  la  Clone, 
mentre no s’atrevia a ficar-s’hi del tot dins al riu.

―Ets una ploramiques, et queixes per tot. Vols fer el favor 
de saltar dins l’aigua? S’està fent tard i si esperem serà 
pitjor.

La Clone, va agafar la mà del Ventrac, se’l va mirar amb 
ulls de tendresa i...

―Una, dos i...TRES!
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Tots dos van saltar al rierol, fent que l’aigua es remogués 
amb el  seu  salt,  i  fins  i  tot,  mullant  a  tots  els  que  els 
envoltaven.  Es  van  capbussar,  van  fregar-se  amb  les 
pinyes petites per treure’s el fang incrustat a la pell, i van 
sortir tot tremolosos i saltant d’un lloc cap a l’altre per 
entrar en calor.

Era  ja  l’hora  de  sopar,  i  tots  estaven  al  seu cau,  entre 
fulles de pi, un bon plat de pinyons recent fets i un bol 
d’aigua.

―Bona nit vilatans, que demà llueixi el Sol i  el dia ens 
atorgui  l’oportunitat  de  fer  un  gran  treball  –va 
pronunciar el senyor Lomel, el savi de la ciutat.

El silenci regnava al poble. Les fulles dels pins dansaven 
acompassadament  amb  la  brisa  que  s’havia  aixecat 
després  de  la  pluja,  i  a  l’aigua  dels  tolls  es  formaven 
petites  onades  on les  formigues  jugaven amb les  fulles 
dels trèvols. Però l’aire que es començava a respirar era 
espès,  carregós,  amb aquella  olor  barrejada  de  gasoil  i 
flames, de fusta recent tallada, d’espurnes cremant tot el 
que trobaven al seu abast.

―Mare  –va  dir  el  Ventrac  mentre  es  rascava  els  ulls. 
Mare, que es aquesta olor que sento?

―No sento res Ventrac, seran imaginacions teves. Torna a 
dormir.

El Ventrac, preocupat per l’olor que sentia i veure que la 
seva  mare  no  li  donava  importància  al  que  li  havia 
preguntat, es va asseure a l’ampit de la finestra.

El cel estava serè, podia veure tots els estels,  i  la lluna 
semblava  una  gran  perla  de  nacre,  però  una  tonalitat 
brillant,  entre  grocs  ardents  i  pinzellades  de  roig, 
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s’estaven apoderant poc a poc de la foscor de la nit. De 
sobte,  una  forta  explosió  va  incendiar  aquella  nit,  i  el 
Ventrac, tremolant des de la seva petita finestra oberta al 
món, va començar a cridar:

―Foc! Desperteu tots, hi ha fosc al bosc!

Es van començar a sentir els primers crits de nerviosisme 
a les  cases,  les  primeres carreres per la plaça on hores 
abans  molts  havien  estat  jugant  amb  els  tolls,  i  els 
primers tocs de timbals per alertar a tots els vilatans de 
l’emergència que estava ocorrent.

―Senyor  Lomel,  s’ha  originat  un  incendi  al  bosc,  i  les 
flames  venen  cap  a  nosaltres  –va  informar  un  dels 
guardes de la torre.

―L’única  sortida  possible  és  el  camí  cap  al  cim  del 
Mataneus,  però  la  gent  tindrà  por,  la  muntanya  s’ha 
quedat amb molts dels nostres éssers estimats.

El  silenci  a la sala es  va fer  dur,  costava poder engolir 
aquells pensaments que a tots els hi duien massa records 
de tristesa.

―Guàrdia, fes que la gent es concentri a la plaça i busca al 
Ventrac, amb ell confio plenament, i se que ens guiarà.

Tots  estaven  a  la  plaça.  Les  cases  restaven  buides  i 
desordenades,  i  cadascú  duia  allò  que  realment  li  era 
imprescindible.  La  Clone estava agafada a  la  cua de  la 
seva mare, amb els ulls plens de llàgrimes, i el Ventrac, 
estava al seu costat, acariciant-li rere les orelles i dient-li 
amb  veu  baixa  que  tot  sortiria  bé.  El  guàrdia,  es  va 
acostar  al  Ventrac  i  a  cau  d’orella  li  va  demanar  que 
l’acompanyes.  Va  empal·lidir  per  moments  mentre 
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acompanyava al guàrdia lluny de la multitud fins arribar 
on es trobava en Lomel.

―Ventrac. Se que la situació es difícil i complicada, i avui 
la  naturalesa  esta  en la  nostra contra.  Però  per  aquest 
motiu et demano que ens guiïs cap al Mataneus.

―No puc Lomel, ho sento.

―Si que pots Ventrac. Aquell dia tots vam perdre massa 
gent estimada. Tu el teu pare, i jo a la meva dona, però et 
coneixes el camí, i ara per ara, és la nostra única salvació.

Tots dos van baixar el cap. Els ulls es van omplir de mil 
espurnes brillants coronades per una llàgrima, van venir 
molts records a la ment, i al cap d’uns instants...

―D’acord, us guiaré, però vull que tothom presti atenció 
a les meves paraules, doncs el camí esta ple d’entrebancs i 
sovint serà feixuc. I no pujaré més amunt de la Plana dels 
Gegants, allí ja estarem segurs.

―Em sembla coherent.

Els guàrdies, en Ventrac i el senyor Lomel es van dirigir a 
un petit escenari que es trobava al bell mig de la plaça.

―Atenció  si  us  plau.  La  situació  és  greu  i  necessitem 
agilitzar la sortida per evitar que el  foc ens rodegi  –va 
pronunciar  el  senyor  Lomel.  En  Ventrac,  serà  qui  ens 
guiarà, i tots, repeteixo, TOTS, heu d’escoltar amb atenció 
les seves indicacions.

―Tots en fila d’un si us plau. El camí es estret. Presteu 
atenció al del davant, doncs per allí on passi serà el lloc 
amb menys dificultat. Els que tinguin carros que es situïn 
al  final  de  la  caravana.  Els  guàrdies  es  situaran  entre 
vosaltres  per  ajudar  en  el  cas  que  sigui  necessari.  I 

6



sobretot,  queda prohibit  cridar,  ja  que la  muntanya  es 
troba plena de neu i  amb el  més mínim crit  una allau 
podria sepultar-nos.

Dit  això,  la caravana va començar a  circular  lentament 
cap a la muntanya. Enrere es deixava el bosc, els pins on 
tants  bon  moments  havien  passat  tots  ells,  la  vila  on 
havien crescut i s’havien enamorat...

El  camí  lentament  es  tornava  pedregós,  serpentejant 
entre grans rocs i troncs partits per la meitat a causa de la 
fúria de les tempestes de neu, i de cop i volta un immens 
barranc apareixia davant seu. No es podia veure el fons, 
una boirina amagava el que hi havia metres més endins.

La neu començava a amagar la terra. L’ambient s’havia 
tornat més gèlid que a l’ inici de la seva marxa, i els pins 
que observaven el  caminar  d’aquells  petits  intrèpids  es 
trobaven coronats de blanc.

En  una  de  les  corbes,  en  Ventrac  va  sentir  rere  seu 
moviment de roques que queien barranc avall. Es va girar 
de cop, i l’únic que va poder fer va ser veure amb tristesa i 
resignació  com  un  dels  carros  de  la  caravana  queia 
irrefrenablement cap al barranc. Minuts més tard se’n va 
assabentar  que  no  hi  havia  ningú  a  sobre  en  aquell 
moment,  que  s’havia  trencat  una  de  les  rodes,  i  que 
intentant arreglar-la, el carro havia cedit.

Havien estat caminant tota la nit, gràcies a les torxes que 
els guàrdies havien estat repartint entre els vilatans que 
formaven la caravana, i el cansament es començava a fer 
palès en els rostres de tots ells.  Però el Ventrac s’havia 
que ara s’acostaven al pitjor tram de tots,  i  necessitava 
que tots fessin l’últim esforç per arribar.
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Una  gran  explanada  s’obria  davant  dels  seus  ulls. 
Tonalitats  blaves  abraçades  amb  blanc  dibuixaven  mil 
siluetes  imaginàries  en  aquell  mirall  gèlid  i  esquerdat. 
Molts records inundaven la ment de tots els de la vila, i 
alguns, no podien evitar que alguna llàgrima fugaç els hi 
recorres  la  cara.  Allí,  era  on  l’hivern  anterior,  van 
desaparèixer molts dels seus éssers estimats, però ara, era 
el moment de ser valents i creuar a l’altre costat, deixant 
la por enrere i prestar atenció al seu voltant.

―Distancieu-vos  del  de  davant,  aneu  vorejant  la 
muntanya, així, si el gel cedís, teniu les roques per agafar-
vos. Els carros els haurem de deixar a aquest costat,  ja 
que  probablement  el  gel  no  suportaria  el  seu  pes.  I 
sobretot, presteu molta atenció allí on trepitgeu.

Es  van  buidar  els  carros.  Tots  els  que  no  duien  res  a 
sobre, van agafar els objectes que aquests transportaven i 
van començar a creuar amb molta atenció aquella trampa 
glaçada. Poc a poc, van començar a arribar els primers 
vilatans a l’altre costat, i se’ls veia saltar i abraçar-se entre 
ells per haver finalitzat amb èxit aquella marxa.

Però el gel anava cruixint sota els peus, i es sentia l’aigua 
remoure sota d’ell.  En alguna ocasió  el  gel  havia  cedit, 
però gràcies a les persones que es trobaven al voltant que 
s’havien llençat a ajudar, les situacions d’angoixa havien 
quedat tan sols en un ensurt.

Finalment, tots els vilatans havien creuat, i el Ventrac i el 
Lomel s’ho miraven asseguts des dels carros que s’havien 
quedat al camí.

―Ho  has  aconseguit  Ventrac,  ens  has  dut  a  tots  a  la 
nostra salvació. Gràcies.
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―No Lomel, no he estat jo qui ho ha aconseguit, han estat 
tots  i  cadascun  d’ells.  Ells  han  allunyat  tots  els  seus 
temors i  han estat  valents,  han estat  el  que jo  no vaig 
poder ser ara fa un any.

―Ventrac,  aquell  dia  ningú podia  haver  fet  res.  El  gel 
s’havia trencat,  van quedar atrapats al mig del llac, i  el 
temps va acabar  fent  que desapareguessin  dels  nostres 
ulls. Però el temps passa, i ara has tingut l’oportunitat de 
demostrar-te  que  ets  valent,  que  has  superat  les  teves 
pors. Ara, simplement, toca creuar.

Lentament però amb seguretat, van caminar per sobre el 
gel, evitant els obstacles i els forats, i amb llàgrimes als 
ulls, van arribar on es trobaven tots els seus companys.

Una gran foguera va reunir a tothom, i mirant a l’horitzó, 
van veure com el cel tornava a lluir esplendorós sobre els 
seus caps, mostrant que l’esperança estava al seu costat. 
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