
El gegant egoista

En Ferran mirava per la finestra i ho veia tot de color blanc. La neu era com una manta blanca que
cobria les teulades de les cases, els arbres, el carrer, els cotxes i també el jardí on acostumava a
jugar cada tarda quan feia bo. Feia una setmana que no parava de nevar. I en Ferran estava
avorridíssim i molt empipat, per què amb aquest temps no el deixaven sortir de casa.

"Quan pararà de nevar?", es preguntava una vegada i una altra sense deixar de mirar per la finestra.
Cada dia, després de dinar, es plantificava davant la tele per veure què deia l'home del temps. Però
aquell senyor sempre repetia el mateix:  "Abrigueu-vos ben abrigats perquè continuarà nevant
sense parar". Quin rotllo!

Diumenge, mentre els pares eren a la cuina rentant plats, en Ferran va trobar un llibre damunt la
tauleta que hi havia al davant de la llar de foc. Era al costat de la pipa i les ulleres del pare.
Encuriosit, el va obrir a l'atzar i hi va descobrir el dibuix d'un gegant tremolant de fred. "Què és
això?", es va preguntar. "Sembla un gegant glaçat'". I sense dubtar-ho, en Ferran es va asseure
còmodament al butacó, va agafar aquell llibre, que pesava com un mort, i el va començar a llegir.
Era la història del gegant egoista.
Hi havia una vegada un poble amb un jardí meravellós dalt d'un turó. Cada tarda, totes les nenes i
els nens hi anaven a jugar fins que es feia fosc. Però vet aquí que un dia, va aparèixer un gegant de
molt mal humor.

- Què hi feu aquí, marrecs? -va cridar el gegant sense contemplacions-. Aquest jardí
és meu i no vull que hi torneu a jugar mai més. Ara ja ho sabeu. Au, fora d'aquí!

Era el gegant que vivia a la casa del turó i que havia estat fora de viatge durant deu anys. Com ja
us podeu imaginar, totes les nenes i els nens van espantar-se molt en sentir els crits que feia el
gegant amb la seva veuota. I en un tres i no res, van desaparèixer del jardí per art d'encantament.

L'endemà a la tarda, quan els nens i les nenes es van trobar per anar a jugar, van veure sorpresos
que gegant havia aixecat un mur altíssim al voltant del jardí. Era tan alt que era absolutament
impossible que algú el pogués saltar.

Van anar passant els dies i va arribar l'hivern. La neu ho va pintar tot de blanc durant tres mesos,
fins que un dia va tornar a arribar la primavera. Però vet aquí que mentre a tot el poble les flors
brotaven i els ocells cantaven, a l'emmurallat jardí del gegant seguia sent hivern i tot continuava
cobert de neu. A la casa del gegant, hi feia un fred que pelava. Era com una nevera

Després d'uns quants anys seguits d'hivern, el gegant era com un moribund. Tenia el nas glaçat, els
llavis tallats i les orelles completament plenes de penellons. El pobre no notava ni els dits de les
mans i tenia les cames com dues barres de glaç. Ja no podia més.

Quan gairebé ja s'havia convertit en un tros de glaç, al gegant li va semblar sentir el cant d'un
ocell. El sentia molt fluix, perdut entre els xiulets del vent.

A través dels seus ulls glaçats, va poder veure que una part del mur s'havia ensorrat. S'hi havia fet
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una escletxa per on s'havia colat un nen petit. El gegant no sabia si somiava o no. Però es va
sorpendre de veure que en un moment la primavera esclatava i entrava al seu jardí per aquella
escletxa de la paret. El gegant plorava d'alegria mentre veia que els ocells tornaven a cantar, que
les flors brotaven sense parar entre la neu que es fonia ràpidament. El gegant estava tan content
que, en un atac de felicitat, va enderrocar tot el mur per poder compartir el seu jardí amb tothom. I
l'hivern ja no va tornar a glaçar mai més el jardí del gegant.

- He sigut molt egoista volent el jardí només per a mi -reconeixia tot penedit el
gegant-. Us prometo que no tornaré a construir cap altre mur. D'ara en endavant, el
jardí serà de totes les nenes i els nens del món.

Aquesta era la història del gegant egoista. En Ferran va tancar el llibre tot amoïnat. Pensava en el
gegant, en l'hivern, en aquell nen que quan va entrar dins del jardí portava la primavera. En Ferran
va aixecar-se del butacó com si tingués una molla al cul i va tornar a mirar per la finestra. Res. Al
carrer la neu continuava caient monòtonament.

- Què? Ho faig o no ho faig? -es va preguntar tot nerviós-. M'hi he d'atrevir. Ho he
d'intentar.

Tot decidit, en Ferran es va posar l'anorac més gruixut que tenia i els guants i la bufanda de llana
que li havia fet l'àvia. I sense fer soroll, per no cridar l'atenció dels pares, va sortir sigil.losament al
carrer i va començar a caminar sota la neu. Tenia fred, molt  de fred. Quan encara no havia fet ni
cent metres, en Ferran ja tenia les galtes vermelles com tomàquets i el nas li començava a gotejar.
Per por de no agafar una pulmonia, en Ferran va córrer fins al parc on sempre jugava quan feia bo
i que en aquell moment era tancat per culpa de l'hivern. Va mirar cap al cel i, de sobte, la neu va
deixar de caure. Ja no nevava. I, poc després, el sol començava a sortir.

- Síííííííí!!! -va cridar amb totes les seves forces-. Ho sabia, ho sabia!!!

I abans d'adona-se'n, en Ferran ja estava envoltat d'un munt de nenes i nens amb qui es va posar a
jugar a tots els jocs imaginables.
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