
 El llum

A Mallorca expliquen una rondalla d'aquelles que et fan posar els cabells de punta. Ho dic de
debò. És una història fantàstica que no explico mai perquè només la poden escoltar els nens i les
nenes que no tenen mai por. Però, com que a tots vosaltres ja us conec i sé que sou molt valents,
avui l'explicaré.

Hi havia una vegada un nen que es deia Biel que vivia a Mallorca amb la seva mare, la senyora
Catalina. Com que eren molt pobres i no tenien casa, passaven els dies recorrent els camins de
l'illa i anant de poble en poble per demanar caritat o alguna cosa per menjar.

Una tarda, morts de gana i pelats de fred, mare i fill caminaven per un camí solitari quan uns
núvols negríssims van tapar el cel.

- Em sembla que en caurà una de bona -va dir en Biel quan va notar sobre el cap les
primeres gotes de pluja-. Mare, em sembla que hauríem de buscar un lloc per
refugiar-nos i passar-hi la nit.

Efectivament, al cap de cinc minuts, ja plovia a bots i barrals. En Biel i la senyora Catalina corrien
pel camí i, quan ja començaven a estar ben xops, a la sortida d'un revolt, van veure una casa dalt
d'un turó.

- Mira, mare, estem salvats! -va cridar en Biel tot esverat quan va veure la casa-.
Anem a veure si els amos ens deixen un raconet per arrecerar-nos.

I saltant un petit mur de pedra, en Biel i la seva mare van anar cap aquella casa, disposats a trobar
un lloc on esperar que amainés la tempesta.  

Però a mesura que s'hi acostaven, cada cop tenien més la sensació que alguna cosa estranya flotava
en l'ambient. Van observar que no sortia fum de la xemeneia, malgrat que feia fred.  I que tampoc
no es veia llum al darrere de les finestres. També van adonar-se que la porta d'entrada estava
esbotzada i oberta de bat a bat. Allò no era normal. De seguida van compendre que era una casa
abandonada.

"Que hi ha algú?", van cridar unes quantes vegades des del portal. "Que hi ha algú?",
van tornar a repetir, per si no els havien sentit.

I no va contestar ningú. Tot estava en silenci, només se sentia el bufec del vent.

Cansats d'esperar una resposta i en no veure-hi cap senyal de vida, en Biel i la senyora Catalina
van atrevir-se a entrar quan ja estaven calats fins als ossos. De mica en mica van anar ficant, a les
fosques, per dins la casa, fins que, sobre la taula de fusta de la cuina, van trobar una espelma mig
gastada. La van encendre amb un llumí i es van asseure al voltant de la taula mentre sentien
l'esclat dels trons i el soroll de les gotes de pluja que picaven contra els vidres de la finestra.
Estaven tan tranquils quan, de sobte, van sentir una veu que deia:

- Porteu-me un llum! Porteu-me un llum!



A tots dos se'ls va congelar la sang de l'ensurt.
- Mare, que l'has sentida aquesta veu? -va preguntar en Biel molt espantat.
- Calla, Biel! que no sento res -va dir la senyora Catalina tota neguitosa.
Al cap d'un moment, la veu misteriosa tornava a ressonar per tota la casa:
- Porteu-me un llum! Porteu-me un llum!

Confiats que es tractava del propietari de la casa, mare i fill van enfilar escales avall, en direcció al
lloc d'on venia la veu.

- Porteu-me un llum! Porteu-me un llum! -insistia sense parar.

En Biel i la senyora Catalina van travessar un passadís que els va dur fins a una porta entreoberta.

-És aquí, mare. La veu surt d'aquesta habitació -va dir en Biel mentre sentia com li
tremolaven les cames de por.

Van obrir la porta molt a poc a poc i van entrar a l'habitació intentant no fer soroll. Era una sala on
en un racó hi havia un home assegut en una gran butaca. Era un senyor molt molt vell, que
semblava que tingués més de cent anys amb una barba blanca tan llarga, que se li arrossegava per
terra. I, el més curiós de tot és que a les mans hi tenia un llibre obert.

- Vine aquí, nen, vine sense por -va dir el vellet-. Acosta'm l'espelma, que no puc
llegir.

En Biel va creure sense protestar, i va aguantar l'espelma al costat del llibre.

- Gràcies, fill. Ara sí que m'hi veig.

I el vell es va posar a llegir, devorant pàgina rere pàgina sense badar boca.

Al cap d'una bona estona, quan a en Biel ja li feia mal el braç de tant aguantar l'espelma, el vell va
tancar el llibre d'un cop sec. Plas! I, aixecant la mirada lentament, va dir:

- Gràcies a tu he pogut acabar el llibre.  Ja començava a pensar que no ho
aconseguiria mai. Fa 75 anys que sóc mort. Em vaig morir de sobte, una tarda plujosa
com la d'avui, mentre estava assegut en aquesta butaca llegint aquest llibre tan
interessant. I, com que a mi no m'ha agradat mai deixar les coses a mitges, no podia
descansar en pau fins haver-lo acabat. I ho he fet gràcies a tu. Ara ja me'n puc anar al
cel, però abans vull agrair-te això que has fet per mi...

I assenyalant un amagatall que hi havia al terra de la sala, el vell va confessar a en Biel que allà
dins hi trobaria un tresor. Un cofre ple de monedes d'or que eren per a ell i la seva mare com a
recompensa per haver sigut tan amable d'acostar-li un llum per poder acabar el llibre.

En Biel va endinsar-se en el cau secret i al cap de poc en sortia, davant la mirada atònita de la
senyora Catalina, carregat amb el cofre de les monedes d'or.

- Mira, mare... Som rics! -va dir en Biel amb un somriure d'orella a orella-. Em
sembla que a partir d'ara ja no tornarem a passar gana ni haurem de tornar a demanar
almoina mai més.



Amb el
suport de

Al cap d'una estona, en Biel i la senyora Catalina van veure com el vellet venerable desapareixia
del seu costat, esfumant-se com si fos un fantasma.

- Adéu, bon home... Que descanseu en pau. I moltes gràcies pel tresor! -va cridar en
Biel quan gairebé ja no se'l veia.

D'aquesta història ja fa uns quants anys. Amb el tresor, mare i fill van comprar aquella casa de
camp tan atrotinada i, a poc a poc i a base de treball, l'han aconseguida transformar en una masia
ben bonica, envoltada d'unes oliveres que floreixen puntualment cada primavera. En Biel i la
senyora Catalina saben que és la millor casa del món. I hi viuen feliços i mengen anissos, gràcies a
la tènue llum d'una espelma amb que va il.luminar la lectura d'un fantasma.
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