
En Martí i el monstre de bruguerola

En Martí és un jovenet no gaire alt, però tampoc baixet. És pel-roig amb uns grans ulls 
foscos i els cabells que no volen estar-se’n pentinats com cal. Li agrada anar a l’escola i 
encara més ajudar el seu avi al molí. 
Heu de saber que la del moliner és una feina molt dura i l’endemà no pot faltar el pa, així 
que el Martí va totes les tardes amb el seu avi i la seva mare a amassar i coure aquelles 
barretes tan cruixents que mengeu tots els dies per esmorzar. 

Aquesta aventura que us explicaré, però, va passar fa temps, quan en Martí encara tenia  
més o menys 10 anys i vivia a un poblet de la Vall de Boi, o potser era la d’Aran, tant se 
val: aquell poble era especial i hi corrien rumors d’una llegenda sobre una estranya cova al
bosc.

Com sempre passa a totes les llegendes, es deia que a l’antre hi vivia un monstre 
esgarrifós, capaç d’incinerar-te amb la mirada i devorar-te amb una sola mossegada. Ah! I, 
òbviament, el que preferia eren els nens tendres, ben saborosos i sense pèls.

Un bon dia, en Martí era al mercat amb la seva mare i, al banc del peixater, on sempre hi 
ha les converses més interessants, va escoltar el que deien les dues senyores més 
xafarderes de tot el poble.
-Has vist què diu el «Gasetí» d’avui? L’Alcalde vol anar al bosc per conèixer el monstre 
que viu a la cova!- a la Josefina li tremolaven les cames de la por.
-I tant que l’he vist!- va exclamar la Marieta. -Està convençut que aquella criatura no pot 
ser un monstre, que segur que són totes fantasies i vol convidar l’eremita, així li diu, aquell
poca-solta, a passar uns dies al poble!- Li feia terror només pensar-hi.

- No m’ho crec!- La peixatera ja no podia aguantar més. -Que està boig? I ningú l’aturarà?
Amb tots aquells crits, les dones van començar a atraure un bon grup de curiosos.
- Què va!- va exclamar un home de la cua. -Si fins i tot busquen voluntaris per 
acompanyar-lo!- Tots feien cares espantades.

Durant tot el dia no es va parlar de res més. Els titulars del «Gasetí» deien: "L’Alcalde 
Benjamí ha decidit fer una visita a la cova del bosc. El temerari Alcalde del nostre 
respectable poble vol convidar l’Eremita a visitar-nos".
En Martí, que era molt espavilat per la seva edat, no s’ho va pensar dos cops i, sense dir 
res als pares i a l’avi, es va apuntar a la llista de voluntaris per acompanyar l’Alcalde. 
"Com que conec molt bé el bosc, els podré ajudar" va pensar.

Una setmana després, perquè ja se sap que organitzar les visites diplomàtiques sempre 
requereix una mica de temps, estaven tots preparats a partir. Els pares d’en Martí havien 
descobert el que havia fet i s’havien enfadat una mica, però sobretot estaven molt 
preocupats.



Al capdavant de l’expedició hi havia l’Alcalde, acompanyat per una desena de persones: 
l’Ambaixador; el seu fill, un noi molt poc valent que volia només ser amic d’en Martí; un 
mosso de quadra, pel cavalls; el cuiner, perquè no hi faltés un bon menjar; un fotògraf, que
ho havia de retratar tot, amb un ase per la càmera; dos cavalls de recanvi; un músic, no se 
sap per a què; i una cosidora, ja que el viatge era llarguet, potser la roba necessitava un 
arranjament abans de veure el monstre.

Van cavalcar tot el dia i la nit següent fins que, l’endemà, arribats a les profunditats del 
bosc, van entreveure l’entrada de la caverna. L’Alcalde no sabia ben bé com presentar-se, 
però, amb un decidit "Ehm, Ehm", es va aclarir la veu.
- Venim en pau des del poble de la vall, que hi ha algú?

Silenci.

- Ehm! Ehm! - Ara més fort. - Que hi hAAARGH! - El crit de por de l’Alcalde Benjamí va 
recórrer el bosc. Els membres de la delegació estaven aterrits. Alguna cosa obscura es 
movia a l’entrada de la cova i no era gens agradable.

Una criatura deforme estava sortint de l’obertura amb un gran ganivet a la mà i tots els 
braços tacats d’una espècie de fastigós moc groguejant.

- Qui sou? - Va pronunciar amb una veu profunda i un xic intimidant.

- Ho...Ho...Hola, ve...ve...venim en pau, so...so...som del poble de la vall. Vo...vo...voliem 
conèixer-la- Va respondre l’ambaixador tot suat de por.
- Conèixer-me? I per què?- La veu pujava de to.
- Se...se...senyor Eremita, pe...pe...perquè som veïns i els veïns es presenten co...co...com 
cal- Va dir-li l’Alcalde, poc convençut.
- Molt bé! Doncs, un plaer! Adéu!- La criatura, que a mirar-la bé semblava una bardissa, va
donar mitja volta per tornar a la cova.

- Esperi!- Amb un brot d’intrepidesa en Martí ja estava baixant del cavall.

La criatura es va aturar. "Quins pesats!" pensava.

- Fa molt de temps que volíem conèixer-la. Sabem que Vostè no és cap monstre i ens faria 
il·lusió convidar-la a venir a visitar el poble i, si li agrada, quedar-s’hi a viure.

Tot el grup feia cares incrèdules i també una mica angoixades, cal dir-ho.

L’estrany ésser no sabia què contestar.

- Fa molts anys que estic sola. - Va respondre el monstre, que resultava ser una "monstra".



- Abans vivia al vostre poble, hi tenia una pastisseria, però no era gaire feliç. La gent em 
tenia por perquè sóc diferent i, un dia, tot el consell de la ciutat em va obligar a anar-me’n.

En aquell moment un raig de sol va il·luminar els seus ulls humits. De fet, mirant-la bé, no 
era pas un monstre, sinó una vella senyora tota coberta de bruguerola. Per què la 
bruguerola? Us estareu preguntant. La saviesa de les nostres iaies ens ensenya que aquesta
planta és símbol de solitud. I així era com se sentia aquella criatura: molt sola.

- No crec que els habitants n’estaran gaire contents si hi tornés. - La dona es va fer seria de 
nou.
- És clar que sí!- El Martí no volia rendir-se. - D’això fa temps! Ara tindràs molts amics- 
L’animava el noi -Tothom et voldrà conèixer, ja veuràs.

Per la sorpresa, les fulles que li embolicaven el cap van obrir-se. El seu rostre estava 
il·luminat per un somriure dolç d’agraïment. Les cares dels membres de la delegació 
també havien canviat: ara tots la miraven amb una expressió tranquil·litzadora.

No sabem ben bé com van convèncer-la, ni com van poder reanimar el fotògraf que s’havia
desmaiat per l’ensurt i no va fer ni una foto de l’esdeveniment. Tant és. L’important és que 
Felícia, aquest és el nom de la criatura de la cova, va decidir tornar a viure al poble de la 
vall. 

Ara és tota una estrella. La bruguerola ha desaparegut del seu cos per deixar lloc a uns 
esplèndids lliris blancs que, com diuen les àvies, signifiquen amistat.
Ha obert fins i tot una nova pastisseria, on, per cert, fa unes magdalenes delicioses. 

I el Martí? Vet-lo allà, al molí amb el seu avi, mentre prepara els sacs de la millor farina per
als dolços de la Felícia.

 


