
A les prades altes del Ripollès hi ha un bou que aquest vespre, com ha fet cada any en arribar l’hivern, deixarà que vagin 
desfi lant cap a l’estable, sense ell, els companys d’espècie amb qui fi ns ara ha compar  t cel i pastura. No és que se’n doni de menys, 
sinó que carrega una estranya història que fa singular el seu llinatge. Un cop sol, arrencarà uns herbastres sense moure’s de lloc i 
cridarà al seu costat el fi ll nascut durant l’es  u. I seran aquestes les paraules del bou:

«Fill, t’explicaré una història sobre la importància de l’esforç. Un avantpassat nostre es va trobar un dia que una família 
pobra li ocupava l’estable per tenir-hi un fill. Mentre l’acotxaven a la menjadora, ell es va dedicar a llegir el futur que escrivien les 
flames de la llar. I va veure que el marrec seria de natura miraclera. Que s’interessaria per la gastronomia, i per això convertiria 
barrals d’aigua en bótes de vi i allargaria un pa i una arengada fins a fer-ne menjar una multitud; però que l’atrauria sobretot la 
sanitat, de manera que faria parlar els muts, veure-hi els cecs, caminar els invàlids i ressuscitar els morts.

»En canvi, també deien les flames que els seus continuarien sent pobres com una rata. Que la dona filaria i que l’home 
faria de sabater pegot i maldaria, en hores lliures, per convertir quatre fustots en un tamboret estable i fort, sense necessitat de 
ferramenta. Quan el fi ll tornés a casa, després de cada miracle, pare i mare se’l quedarien mirant esperant que fes aparèixer una 
pila de monedes d’or o, almenys, que transformés els fustots en el tamboret somiat. Però ell els saludaria i passaria de llarg, sense 
cap paraula màgica per ajudar-los.

»“El vostre fill fa miracles!”, dirien entusiasmats els veïns, l’un amb una vista nova de trinca, l’altre amb una cama per 
estrenar, l’altre amb una rentadora d’últim model. I ells dos, la Maria i en Josep, somriurien, incapaços de malparlar del fi ll, i 
tornarien a la feina –ella fi la que fi la, ell amb les sabates i el tamboret impossible. Per compensar l’ajuda màgica que no arribava, 
l’home recorreria a l’opinió de fusters, tècnics industrials i dissenyadors, i la dona a l’experiència d’enginyers tèx  ls, modistes i 
veïnes. I gràcies a això, a la llarga, la fi latura de la Maria sobreviuria a la crisi del tèx  l i en Josep engegaria un negoci de fusteria 
basat en un tamboret insuperable. Però faltava tant, encara, per arribar-hi!

»“I doncs, què diuen del meu fill?”, li va demanar el pare amb orgull de pare al nostre avantpassat, després que hagués 
examinat tan llargament el futur escrit en les flames. “Serà l’alegria i el suport de la seva mare i el seu pare, oi que sí?” El bou no 
va saber què respondre. És que li podia dir que el seu fill faria miracles però només fora de casa?

»Llavors el bou, mentre rumiava una resposta, es va mirar la criatura a dintre la menjadora. I es va adonar que tenia fred 
i gana i que tenia por del seu destí, però que no recorria a cap miracle per fer-se passar el fred i la gana ni per canviar-se el destí. 
I, en veure-ho, el bou va somriure i va respondre així a en Josep. “Només el que hem guanyat amb esforç ens reconforta. Qui ens 
estima no ens ho dóna mai tot fet, sinó que ens acompanya convençut que sabrem arribar-hi, allunyant-nos quan calgui del camí 
que ens havien traçat els pares.”

»La veritat és que jo no he entès mai aquesta història», confessarà toixarrut el bou. «Quin mal fan els miracles? I per 
què no hauríem de repetir el que la natura ens dicta? De fet, crec que si ens anem transmetent aquesta història de generació en 
generació és perquè ningú en treu l’entrellat. A veure si tu hi veus més clar, fill meu.» I en aquest punt el bou donarà per acabada 
la conversa i estirarà una segona tofa d’herbastres seguint el costum heretat dels segles. 

Al cel, just damunt seu, es congriarà una llum nova, sense exclamacions ni miracles. Tot just una fl ama d’espelma exposada 
al vent. I, fràgil com serà, s’apagarà molt abans que el bou —sense aixecar el cap, sense moure’s de lloc, sense esforçar-se— hagi 
acabat de pair la matèria vegetal que ja ara l’empatxa. Però el fi ll, amb l’ànima encara nova, estranyament desganat, mirarà enlaire, 
com si pressen  s la llum. I un camí de vent i de pols d’estrella traçat cap al demà li omplirà les òrbites de força i d’esperança.
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