
El cagarro Asgrúnal

El senyor Corrences de Corrípies era un cagarro que es va casar amb la senyora Tifa Arada, que
era una cagarrota molt presumida. Els Corrences de Corrípies venien del poble de Porqueroles i el
senyor Corrences es va fer ric amb negocis bruts. La senyora Tifa Arada també venia d'una família
molt fastigosa, els Arada, que havien tingut tres filles molt seguides: la gran, la Tifa Arada. La
mitjana, la Caga Arada. La petita, la Merda Arada.

Al cap de poc temps, el senyor Corrences i la senyora Tifa van tenir una criatura i no sabien quin
nom posar-li. La senyora Tifa li deia al seu marit, el senyor Corrences:

- Cagarro meu, li podem posar Ronya, Tinya o Porqueria.

Però el senyor Corrences trobava que eren uns noms repugnants. Passaven els dies i el cagarret no
tenia nom.

Fins que un bon dia, el senyor Corrences de Corrípies va xisclar eufòric:

- Tifeta meva, ja ho tinc! El nen es dirà Asgrúnal!

I la senyora Tifa li va preguntar tota parada:

- I ara! Asgrúnal? Quina mena de nom és aquest?

I el senyor Corrences li va respondre de seguida:

- Asgrúnal és el nom d'una bonyiga de l'elefant d'Anníbal, el gran general de Cartago,
que va sortir de l'Àfrica amb una corrua d'elefants i va travessar els Alps! T'ho
imagines? Asgrúnal, el cagarro Asgrúnal! Amb aquest nom, el nostre fill arribarà
lluny! Pujarà als Alps i li donaran la Gran Medalla del Pet Bufat! Tothom coneixerà...

Però el petit Asgrúnal no va sortir gens valent. Gens ni mica.

El cagarro Asgrúnal es va fer gran i va anar a viure al mig d'un camí de carro. I tenia una por
terrible que el trepitgessin. Vivia tot el dia amb l'ai al cor. Per aquell camí, tot sovint hi passaven
caminants, o pagesos, o pastors amb els ramats, que el podien trepitjar. De nit, també hi corrien els
senglars, les guineus, els llops que baixaven dels cims de les muntanyes. El cagarro Asgrúnal patia
molt i es deia desesperat:

- La meva vida és una merda! Algun dia em trepitjaran i llavors... Tururut!

Un matí, que l'Asgrúnal s'havia endormiscat al sol, com un llangardaix, es va adonar tot d'una que
començava a fer-se fosc. L'Asgrúnal va obrir els ulls com unes taronges i va veure damunt seu una
sola de sabata que s'acostava perillosament. Tenia damunt del seu cap un sabatot que estava a punt
d'esclafar-lo i l'Asgrúnal es va dir mort de por:

- Ja he begut oli! Adéu, vida cruel! Adéu, cagarro meu!



El sabatot va caure a plom i el terra va trontollar com si s'ensorrés una muntanya. L'Asgrúnal va
aclucar els ulls i va dir adéu a aquest món, quan va sentir com una força desconeguda l'aixecava,
l'aixecava, l'aixecava, sense saber com ni per què.

De seguida va obrir els ulls molt parat. Sota seu, ben bé a una distància de dos pams, hi havia el
camí, que per primera vegada veia des de les altures.

Va entendre que la sabata no l'havia trepitjat: l'Asgrúnal havia tingut la gran sort d'anar a parar al
clot que queda entre el taló i la mitja sola, sota la sabata.

L'Asgrúnal va respirar, perquè havia salvat la pell. Ara caminava amb el caminant. S'havia
d'arrapar ben arrapat a la bota, perquè trontollava a cada passa i podia caure.

Però una vegada s'hi va acostumar, va començar a mirar per on passava: es va adonar que més
enllà del camí, hi havia boscos, rius, prats i toves de vaques que se'l miraven de lluny, simpàtiques
i merdoses.

El caminant que havia trepitjat l'Asgrúnal cantava una cançó que feia:

- « Au, au, au, cap al Montblanc, el cim més alt dels Alps... »

I les toves de les vaques es van dir les unes a les altres molt contentes:

- Ep, escolteu! Sembla que l'Asgrúnal se'n puja a dalt de tot dels Alps!

Entusiasmats per la idea que per fi l'Asgrúnal havia trobat el seu camí, ningú no es va donar que
aquell excursionista no pujava al Montblanc com deia la seva cançó sinó que al contrari, baixava
del Montblanc.

Només la tova més vella i més sàvia de totes es va adonar que el caminant baixava cap avall i no
pujava amunt, però no va dir res a ningú. S'ho va guardar per ella. Aquella tova tenia els seus
secrets i no li agradava revelar-los a ningú. I una cosa tenia ben clara: l'Asgrúnal no pujava, sinó
que baixava!

De tifa en tifa, la notícia que l'Asgrúnal pujava a dalt de tot dels Alps va arribar a les orelles dels
seus pares, el senyor Corrences i la senyora Tifa, que es van posar molt contents i estaven molt
orgullosos de l'aventura que vivia el seu fill, el petit Asgrúnal. Ara sí que arribaria lluny! I ben
amunt! Als Alps!, es deien l'un a l'altre molt engrescats!

Després de dies i dies, el caminant va arribar a un indret que l'Asgrúnal no coneixia. L'Asgrúnal va
treure el nas i va veure davant seu la muntanya més extraordinària que havia vist mai: una
muntanya completament plana, que es perdia en l'horitzó.

Quan sortia el sol, aquella muntanya brillava com una glacera. Quan es ponia el sol, s'apagava
com un bosc a la nit. Quan feia núvol, un gran prat d'un verd blau ho inundava tot, amb clapes de
neu que s'empaitaven esbojarrades.

L'Asgrúnal s'ho mirava enlluernat. Ell no ho sabia, però havia arribat davant del mar. Allò que
tenia davant i que ell creia que era una gran muntanya, en realitat era el mar. I el que ell creia que
eren clapes de neu, eren onades.



Amb el
suport de

L'Asgrúnal estava molt content, es pensava que havia fet el cim més alt dels Alps!
I es va dir: ara sí que puc fer honor al meu nom. Els meus pares en poden estar ben orgullosos, de
mi.

I efectivament, els senyors Corrences també n'estaven molt, de cofois. De seguida es van fer el
merda davant dels altres cagarros amics seus i els van dir més contents que uns picarols:

- Que no ho heu sentit? El nostre fill Asgrúnal ha pujat als Alps, com els elefants
d'Anníbal! És el primer cagarro que ha fet el cim! Ha posat molt amunt el nostre
cognom Corrences de Corrípies! A dalt de tot del Montblanc, el cim més alt dels
Alps!

L'Asgrúnal es va quedar a viure davant d'aquella muntanya tan extraordinària, tan plana i tan
blava.

Cada dia, quan obria els ulls, es mirava el mar i es deia: "He arribat a dalt de tot dels Alps! Sóc un
cagarro molt valent!".

L'Asgrúnal havia perdut la por per sempre més.

Ara ja començava a tenir ganes que el trepitgés un altre caminant i començar una nova aventura.
Algun caminant que baixés cap a l'Everest.
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