
L'enigma de l'esfinx

A qui no li agrada jugar a les endevinalles?
Vinga, a veure qui l'encerta...
Sempre veureu que va i ve...
Però no es mou mai d'on és.
Què és?

Una porta!

Vinga, una altra...
Ma mare és tartamuda...
Mon pare, cantador...
Vesteixo blanc per fora...
I tinc sang groga al cor
Què és?

Molt bé... Un ou!

Endevinalles com aquestes us en podria explicar un fotimer, perquè en sé un munt. Però n'hi ha
una de molt especial, és l'endevinalla més antiga que es coneix i us n'explicaré la història.

Fa molts i molts anys, els habitants de l'antiga Grècia van construir un camí que duia a la ciutat de
Tebes.

Era un camí molt important. No tan sols perquè era l'única manera d'entrar i sortir de la ciutat, sinó
perquè per aquest camí arribaven les mercaderies i el menjar.

Però un maleït dia, el camí es va tallar. No podia entrar ni sortir ningú de la ciutat i els  habitants
van quedar completament aïllats.

La culpable era una terrible esfinx, un ésser sobrenatural que tenia cap de dona, cos de lleó, ales
d'àguila i dents de tauró, que es va plantificar al mig del camí i no deixava passar ningú.

Escarxofada allà, l'esfinx va dir que faria una endevinalla a tots els viatgers que arribessin pel
camí. Però el pitjor era que si no l'encertaven, se'ls menjaria. I que no deixaria el camí lliure fins
que algú aconseguís resoldre l'enigma: L'enigma de l'esfinx.

Per la gracieta de l'esfinx, la ciutat de Tebes es va col·lapsar. Els habitants vivien amb l'ai al cor i
patien pel seu futur.

I, és clar, tots els viatgers que hi arribaven no els  quedava més remei que intentar resoldre la
perillosa endevinalla, si no volien morir devorats pel monstre.

- A veure, tu - va dir l'esfinx al primer viatger que va gosar passar-. Quin és l'animal
que camina amb quatre potes al matí; amb dues, al migdia, i amb tres, al vespre?



Atabalat i mort de por, el primer viatger es va deixar dominar pels nervis i va respondre sense
pensar-s'hi:

- El peix!

El pobre no va tenir temps  de donar una segona resposta, perquè l'esfinx se'l va empassar. Nyam!

Al cap d'una estona, arribava el segon viatger. I l'esfinx li va fer la mateixa pregunta.

- Quin és l'animal que camina amb quatre potes al matí; amb dues, al migdia, i amb
tres, al vespre?

El segon viatger també es va quedar amb la ment en blanc. El pobre estava tan aterrit que no podia
dir ni fava.

- La se-se-serp! -va contestar tartamudejant.

I l'esfinx se'l va cruspir abans de dir adéu. Nyam!

Amb el tercer viatger, es va repetir la mateixa història.

- Quin és l'animal que camina amb quatre potes al matí; amb dues, al migdia, i amb
tres, al vespre?
- Calla, calla. No m'ho diguis que ja ho sé -demanava el tercer viatger per intentar
guanyar una mica de temps-. Ho tinc a la punta de la llengua. És... és... És l'ànec! -va
dir finalment.

I l'esfinx se'l va menjar d'una queixalada com si fos una oliva farcida. Nyam!

I així anaven passant els dies i els viatgers. Tothom que arribava pel camí de Tebes, acabava a la
panxa de l'esfinx. Ningú no era capaç de resoldre l'enrevessat enigma.

Però vet aquí que un dia que feia molta xafogor, un noi que es deia Èdip  va topar amb la
punyetera esfinx.
Amb la seva gorreta de fil i els seus pantalons curts, l'Èdip arribava esbufegant de tanta calor.

- On vas? -li va preguntar l'esfinx.
- Vaig a la ciutat de Tebes -va contestar l'Èdip.
- Doncs abans hauràs de resoldre una endevinalla -li va explicar l'esfinx-. Si no trobes
la resposta, et menjaré com a tots els que t'han precedit. Estàs preparat?
- Endavant! -va respondre l'Èdip sense amoïnar-se.
- Quin és l'animal que camina amb quatre potes al matí; amb dues, al migdia, i amb
tres, al vespre?

L'Èdip no ho va dubtar gens ni mica. I de seguida va respondre.

- És l'home. Al matí, quan és un nadó, camina de quatre grapes; al migdia, quan ha
arribat a la meitat de la vida, s'aguanta amb dues potes i, al vespre, quan és gran,
camina amb  bastó.
- L'has encertada! -va cridar l'esfinx d'allò més decepcionada.



Amb el
suport de

I dit això, l'esfinx es va esfumar en un tres i no res i va deixar lliure el camí que duia a la ciutat de
Tebes.

Els habitants de la ciutat se'n feien creus quan van veure entrar l'Èdip. No s'ho podien creure.
Homes i dones, nens i nenes, tothom va sortir al carrer per aclamar aquell noi viatger que havia
aconseguit resoldre l'enigma de l'esfinx i deixar lliure el camí.

- Visca l'Èdip! -cridaven sense parar.

Tots els habitants de la ciutat, sense excepció, van pensar que l'Èdip era la persona més intel·ligent
que coneixien.

I en una cerimònia multitudinària, el van nomenar rei de Tebes. Li van donar un bastó per regnar i
també li van penjar al coll el medalló amb  què distingien les persones més sàvies.

I així és com l'Èdip va regnar a Tebes fins que va caminar amb tres potes. 
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