
La família feroç

Ara us explicaré què li va passar a la Joana el primer cop que es va quedar a dormir a casa de la
seva amiga Marieta, una nena de la seva classe que sempre explica històries rares. Tant sí com no,
la Marieta va voler fer creure a la Joana que la seva família no era com les altres i que estava
formada per personatges que apareixen als contes. La Joana, naturalment, no s'ho va creure, però
la Marieta, abans de quedar-se adormida, va insistir que l'endemà li demostraria que en aquella
casa hi vivia...la família feroç

De bon matí, la Joana i la Marieta es van despertar, es van vestir sense fer soroll i es van amagar
sota el llit. Quan ja feia gairebé deu minuts que estaven a les fosques, la Joana anava a dir-li a la
Marieta que deixessin de fer el brètol, que les renyarien, però no va tenir temps, perquè de seguida
es van sentir uns passos que s'acostaven i, des de sota el llit, van veure les dues potes més peludes
que us pugueu imaginar. I una veu ronca que bramava:

- On són, Maria! Et juro que quan les trobi les lligaré curt!

La Marieta va dir que aquelles potes i aquella veu eren d'un ogre que les buscava i que elles eren
dues germanetes perdudes al bosc.
La Joana li va seguir la veta: Ui, sí, quina por.

Tot seguit, l'ogre se'n va anar remugant i van arribar dues cames blanques ficades en unes
sabatilles amb sivella, acompanyades d'una escombra, i es van posar a xisclar:

- Has mirat a sota el llit? Ara les trobaré jo amb l'escombra!
- Ai, no! -va dir la Marieta- La bruixa!!! Ara estem perdudes!

La Joana, per seguir-li el joc, va contestar:

- Ai, sí, la bruixa més horrible que he vist mai. Si ens agafa, què farà? Ens torturarà?

Però la Marieta la va fer callar, espantada de veure que l'ogre i la bruixa es van posar a discutir a
crits.

Ja una mica cansada d'aquest joc, la Joana va voler sortir del seu amagatall, però la Marieta, molt
seriosa, li va demanar silenci, perquè havia vist acostar-se un llop.

- El llop és el més perillós de tots. -Va dir.- Li agraden molt les nenes. Mira, ara, quins
ullals!

I era veritat, carai! El llop no era gaire gros, però tenia uns ullals quilomètrics, una mirada ferotge
i unes urpes afilades i tan negres que semblaven musclos. La veritat era que aquella fera
monstruosa, tot i que semblava un gos, feia una mica de por.

Per sort se'n va anar quan van aparèixer unes cames ben depilades embotides en unes sabates de
taló, del color que en aquell moment estava més de moda. Tenia una veu estrident i no deixava de
queixar-se:



Amb el
suport de

- I la meva pinta? On és el meu collaret? Qui m'ha pres la crema hidratant?
- I aquesta qui és? La Blancaneu? -va dir, en broma, la Joana.

I la Marieta va contestar:

- La Blancaneu? Més aviat la seva madrastra, perquè sempre, sempre, sempre s'està
mirant al mirall i preguntant: "Mirall, mirallet bufó, oi que de totes les noies la més
bonica sóc jo?"

La Joana ja no sabia què dir ni què pensar. Potser la Marieta tenia raó i aquella família no era
normal.

Aleshores van sonar les campanades de les vuit i tots, l'ogre, el llop i la madrastra de la Blancaneu,
es van esverar. Crits, nervis i corredisses amunt i avall. Fins que va aparèixer la bruixa amb cara
de pocs amics, i les va fer fora a totes dues a cops d'escombra.

- Què redimonis feu sota el llit! Au, vinga, que fareu tard!

I mentre s'estiraven els vestits i es pentinaven, la mare de la Marieta va preparar un parell
d'entrepans de mortadel·la. La Joana va veure aleshores la família feroç al complet. I la veritat és
que la mare de la Marieta, encara que portés escombra, anés tota escabellada i tingués un granet a
la punta del nas, no era cap bruixa. Ni era la madrastra de la Blancaneu, aquella germana tan
presumida de la Joana, que es passava la vida mirant-se al mirall a veure si es trobava prou bufona.
Ni el seu pare era un ogre, encara que tingués aquella veu que feia por, fos més pelut que un
goril·la sense afaitar i s'enfadés com una mona si no trobava les sabates. I ni molt menys era el llop
aquell gosset escanyolit però punyeter que no parava de bordar. Eren una família normal. Tan
normal com pot ser-ho qualsevol altra família. Però la Joana li va haver de donar la raó a la
Marieta, perquè a partir d'aquell dia, per ella, aquella família va ser "La família feroç".
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