


Va coincidir el començament del crepuscle i el silenci impe-
rant al castell amb el naixement de la melodia de la flauta dolça. 
El sol tardorenc es negava a amagar-se darrere de les munta-
nyes del poble veí, absort per la bona execució de la música.

CREPÚSCLE

—Quina melodia més trista! Què li deu haver passat, al músic? 
Em fa llàstima; m’agradaria eixir del pou i preguntar-li-ho.

—Ni pensar-ho, Elis! Els donyets del pou i la resta d’éssers 
de naturalesa fantàstica hem viscut ací, a les entranyes de la 
muntanya, davall del castell, centenars i centenars d’anys molt 
tranquils, sense importar-nos el que passa per fora. 

—Però… és que no escoltes hui, Capensoca, quina tristor 
ens transmet amb les seues cançons?

—Sí que és cert, Elis. Però, t’ho torne a repetir a veure si et 
queda clar: a cap donyet o bruixot dels que vivim en aquest 
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soterrani no li pot passar pel cap alçar la tapa del pou per veure 
la cara de qualsevol persona que puge al vell castell i es pose a 
cantar, ballar o plorar, siga músic o no, i menys encara eixir a 
l’exterior i parlar amb els humans: és la tradició…

Elis el va mirar sense gens de convicció i anava a respondre 
a les seues advertències, però el fet que Capensoca era el do-
nyet més venerable dels que habiten a la caverna davall del vell 
castre va fer que abaixara la mirada i callara. En això, una nova 
melodia, carregada de més emotivitat encara, si és que això era 
possible, va inundar les galeries subterrànies del vell castre.

—És impossible expressar més pesar amb tan poques notes 
eixint per aquells huit forats! —va dir Elis atordit—. Em faran 
plorar.

—No cal que ho digues —va afirmar Capensoca—. Amb els 
anys que porte ací, no he escoltat mai una melodia tan trista 
i tan ben interpretada. Per a no continuar sentint-la, vaig a 
baixar a un altre nivell del soterrani.

—Doncs jo al contrari: me’n puge… 
—Elis…, que et conec. No sigues malcregut i pensa en la 

nostra tradició: «Ningú no ha d’eixir del pou si volem mante-
nir el misteri».

Efectivament, el vell donyet comença el descens pel pou a 
buscar una galeria on no arribe la música de la flauta dolça. En 
canvi, Elis puja i puja fins que…, crac!, es pega un colp al cap 
amb la tapa del pou: 



9

—Quina trompada! Quin bony! —va exclamar Elis rascant-
se el cap—. Si em descuide, me’l trenque. Sort que porte gorra. 
Ah, que bé que se sent la música des d’ací! 

NOSTÀLGIA

El temps va deixar d’existir per a Elis: va tancar els ullets i es 
va deixar captivar per tantes i tantes notes que entraven per la 
boca del pou. Li continuava preocupant la persona que estava 
fent sonar la flauta, per l’aflicció que transmetia. «I si espentara 
una miqueta la tapa? Potser podria veure-li la cara», va pensar. 
I va afegir: «No, no, això no ho he de fer; ja m’ho ha advertit 
Capensoca: és la tradició». I continuaven entrant noves melo-
dies que el feien estar tot neguitós. De sobte, quan la melodia 
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més embolcallava Elis, la flauta va deixar de sonar, i en el seu 
lloc se sentia el lladruc d’un gos. El donyet, contrariat per la 
forma de trencar la seua abstracció, va deixar de banda la severa 
advertència del venerable Capensoca i va començar a forçar la 
tapa del pou. «Uf, com pesa! Però crec que podré alçar-la.»

Elis no sabia que damunt de la tapa havia crescut un romaní, 
amb un tronc considerablement gruixut i unes branques que 
ocupaven estratègicament tota la tapa, i que, gràcies a la seua 
disposició, havia passat desapercebuda durant segles i segles. 

I, efectivament, en impulsar amb l’esquena la tapa, aquesta 
va anar cedint, i un raig de llum tamisat es va colar per la boca 
del pou; el donyet, impressionat, va entretancar els ulls i va 
detenir els seus impulsos d’eixir a l’exterior. I…, encara sort!, 
perquè, no massa lluny del pou, uns xicots estaven discutint, i 
Elis, amb la tapa tot just alçada, va mirar i esperà a veure què 
feien: 

—Deixa de lladrar, Canet! No tingues por, que els que pugen 
són Irene i Gonçal.

El gosset, en sentir l’ordre del seu amo, va callar.
—Hola, Pau! Des de la plaça hem sentit la flauta. Que bé 

que sonava! I he engrescat Gonçal a pujar-hi a veure qui era 
l’intèrpret. M’alegre que sigues tu.

—Qui t’ha ensenyat la cançó que acabes de tocar? —va pre-
guntar Gonçal.
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—Aquesta cançó va ser precisament l’última que va com-
pondre mon pare dies abans de morir…

—És preciosa. Segur que, gràcies a la cançó, el recordaràs 
com si estiguera viu.

—Quasi…, però el trobe molt a faltar. I a casa no puc tocar-la, 
perquè ma mare i la meua germana, quan comencen a sonar les 
primeres notes, es posen a plorar i he de parar.

En això, s’escolta l’inquietant aleteig d’una àguila tan prop 
dels caps dels joves que els fa callar; aquests, tots alhora, giren 
el cap buscant-la, la troben i l’acompanyen amb la seua mirada 
fins que es deté al niu que ha construït sobre les restes d’una 
muralla de l’esmotxada torre. La seua arribada és rebuda entre 
el titubeig i el piu-piu d’un aguiló.

Els xicots i Canet, sorpresos, contemplen en silenci com l’àguila 
regurgita en la boca de l’aguiló trossets de carn, una vegada 
i una altra, fins que aquest s’assacia; després, trontollant, el 
pardalet, tot desplomat, es recolza sobre unes branques que 
formen el niu i desapareix de la vista dels joves. L’àguila, ben 
al contrari, obri les ales en un gest de poder, abandona el niu 
entre enormes aletejos i desapareix al cel crepuscular. Els amics 
ixen de la seua abstracció quan Canet lladra tímidament.

—Què us sembla si escalem per la muralla i veiem quants 
aguilons hi ha al niu? —proposa Irene.

—Calla, Irene, calla… Les àguiles reials, com a màxim, po-
nen dos ous, i és igual que hi haja un aguiló que dos; vist un 
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pollet, l’altre deu ser, més o menys, igual. I no saps a quin perill 
ens exposem; perquè, si torna l’àguila mascle, que és encara 
més gran que aquesta que hem vist, et pega una picada que et 
trau un ull —respon Pau.

—No exageres, home! Tu, Irene, quan veges que s’acosta 
l’àguila, et tapes la cara amb les mans i, en el moment que es 
llance contra tu, t’agafes al seu coll i pares l’atac en sec —afig 
molt convençut Gonçal.

—Em pareix que t’oblides de la velocitat que porta l’àguila en 
caiguda lliure i el poder mortífer de les garres quan cau en picat. És 
capaç de matar una llebre o alçar un corder amb les seues esmola-
des urpes. I no continue parlant, que em vénen ganes de tornar 
a casa, no siga que acabe de víctima el gosset Canet —respon Pau.

—Doncs a mi, a pesar de les teues advertències, m’abelleix 
veure què hi ha al niu a més de l’aguiló que hem vist —insisteix 
Gonçal.

—Gonçal, que algun de nosaltres ens juguem el físic si es 
presenta l’àguila de sobte… I l’última que dic: aquestes rapaces 
estan en perill d’extinció, i és una pena que sense voler tren-
ques un ou o que l’aguiló, intentant fugir de por, se n’isca del 
niu i caiga ací on estem i es mate, perquè l’altura que hi ha de 
la punta de la torre a terra és considerable —insisteix Pau.

—Que no, Pau, que no…, que no tocarem l’aguiló. Només 
volem veure com és de gran, i si queda algun ou i quin color 
té… Anem, Irene! —I inicien la pujada per la paret de la torre.
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Pau, en veure’ls tan decidits, comença a posar-se nerviós i 
insisteix en el seu argument per a protegir l’aguiló.

—No continueu pujant, que la vesprada acabarà malament! 
—diu una veu pròxima al pou—. Penseu bé el que fareu i en 
les seues conseqüències, perquè si arriba l’àguila ens la juguem.

—No sigues poregós, Pau, que només volem veure el niu i 
baixem de seguida —respon una veu llunyana, i que Elis, des 
de la boca del pou, la situa sobre l’esmotxada torre.

—No faces molt de cas, Irene; si tots fórem com Pau, no 
sabríem res de la vida. Pugem un tram més de la muralla, que 
pràcticament ja veig les branques del niu, i tindrem a les mans 
una àguila, ni que siga un moment i només siga un pollet 
d’àguila… Quina emoció! —afig Gonçal, engolant la veu per 
a donar un toc de misteri a l’aventura.

—No és just! L’aguiló pot morir si intenteu agafar-lo, i seria 
una llàstima, perquè cada vegada hi ha menys àguiles —els 
increpa el xicot més pròxim al pou. I afig—: Això no és el que 
havíeu dit: que pujàveu només a veure’l…

—Ja que estem ací dalt… 
En això, es va produir un silenci total als voltants del castell: 

Irene i Gonçal estaven paralitzats a mitjan paret de la muralla; 
Pau, quiet, sense llevar-los els ulls de damunt, i el sol començava 
a afonar-se més a l’horitzó. Només Canet es posà a lladrar i a 
botar intentant mossegar els cordons a Irene.
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—Pau, digues a Canet que s’estiga tranquil, que m’ha mos-
segat el cordó de la sabata i quasi caic!

—Però si és evident… Fins i tot l’animal intueix el perill en 
què ens esteu posant. Veritat, Canet? —respon irònic Pau.

El gosset sent les paraules del seu amo i entén que està fent 
el que toca, i tot seguit fa un bot espectacular i, en la pujada, 
agafa el cordó d’Irene amb tanta força que, en descendir, arros-
sega la xica per la paret de la muralla fins a caure a terra amb 
un trist desenllaç… Quan s’alça, després de palpar-se la roba, 
exclama enfadada:

—Ai, ma mare m’apanyarà per fer-me aquest set en la brusa! 
No podries haver-te quedat ací amb el teu amo. Fora d’ací, 
Canet! —I, sense pensar-s’ho dues vegades, torna a pujar per la 
muralla seguint el rastre de Gonçal. 

El donyet, des del pou, amb la tapa damunt de l’esquena, no 
es podia creure el que estava veient i escoltant. A poc a poc, els 
improvisats escaladors quasi han aconseguit pujar fins al merlet 
on està el niu de les àguiles, i Pau, des del costat del pou, en 
sentir el piulit temorós i constant de l’aguiló, els va cridar: 

—Gonçal i Irene, feu el favor de baixar! Aneu a condemnar 
a mort un o dos aguilons indefensos, i d’àguiles en queden ben 
poques, per a desgràcia dels humans!

Davant del despropòsit que s’anava a cometre, Elis va apartar 
prou la tapa del pou per a poder traure el cos. Quan es va posar 
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dempeus, Pau va girar el cap, i la seua mirada es va encreuar 
amb la d’Elis. Es van somriure. El donyet va eixir corrent cap a 
la torre, i, en la seua veloç carrera, es va encreuar amb Canet; el 
gos, sorprés per l’aparició d’Elis, no va saber reaccionar i tornà 
gemegant on estava el seu amo.

—Només hi ha un aguiló i closques d’ou! —va exclamar 
Irene.

I Gonçal, en el moment que allargava la mà per a agafar 
l’aguiló, va veure dues botes, una a cada part del niu, com si 
l’estiguera protegint. El jove va anar alçant la vista botes amunt 
fins que va arribar a encreuar-se amb la mirada del donyet, i 
aquest va manifestar el seu enuig cridant:

—Ja n’hi ha prou! Deixeu l’aguiló tranquil i abandoneu el 
castell!

Gonçal i Irene, davant de la veu imperativa del donyet i el 
seu gest de mal humor, no acaben de reaccionar: titubegen, 
s’asseuen i alcen els ulls per a veure Elis —que els sembla enor-
me en veure’l dret sobre el merlet—, i comencen a pensar que 
deuen estar vivint un malson. El donyet va insistir en el seu 
gest autoritari, perquè el pollet de les àguiles piulava desassos-
segadament…

—No creieu que ja està bé? L’aguiló us té por, i per aquesta 
vesprada… crec que ja n’hi ha prou. Feu el favor d’escampar 
el poll.
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Ara sí: Irene i Gonçal comencen a baixar ràpidament com un 
llamp; ell, en el seu descontrol, s’enganxa els pantalons en una 
argilaga i en estirar se’ls esgarra per la culera:

—Recontra! Quin esgarrany m’acabe de fer als pantalons! 
No vull pensar la que m’armarà ma mare quan me’l veja; de 
segur que em quede sense paga durant un mes.

—Afanya’t i no et queixes! —va exclamar Irene—. Que no 
te’n recordes? Mira el set que porte a la brusa. Quan se n’adone 
ma mare, els crits que farà se sentiran a les entranyes del castell. 
Però ara, vinga!, que no ens agafe aquest.

Entre Irene i Gonçal, només hi ha l’afany de fugir d’allí com 
siga, entropessant amb tot i pegant crits: 

—Corre, Pau, que al castell hi ha monstres!
Pau i el seu gos Canet tampoc no s’ho podien creure. El do-

nyet, quan Irene i Gonçal havien abandonat el castre, va passar 
davant de Pau i li va dir:

—La teua música és bella, encara que últimament trista… 
No deixes mai de venir al castell a interpretar-la; els donyets del 
pou, els gnoms, les bruixes, les fades i els altres éssers que vivim 
a les entranyes d’aquest tossal, davall del castre, ens sentim fe-
liços quan l’escoltem. 

Pau va atendre amb respecte les paraules d’Elis i va contemplar 
com s’introduïa per la boca del pou. Abans de tancar la tapa, el 
donyet li va fer l’ullet, li dedicà un ample somriure, i li preguntà:
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—La música que sonava la feies amb l’instrument que portes 
a la mà? —Pau va assentir i li va somriure—. Em dic Elis —va 
afegir, i a continuació va tancar la tapa amb el romaní i tot 
va quedar com si no hi haguera aparegut ningú.

La nit va tenyir de blau marí totes les ruïnes del castell; Pau, 
mirant les estreles, que començaven a reafirmar el seu fulgor, 
va fer un repàs a la intensa vesprada: havia pujat al castell per a 
tocar amb la flauta dolça certes melodies, perquè se sentia més 
prop de son pare, que havia faltat fa poc, recordant els mo-
ments agradables que hi havia passat en companyia d’ell quan 
les interpretaven: son pare amb l’oboé i ell amb la flauta dolça. 
(Es va posar trist: no va entendre mai la seua mort tan recent.) I 
es va trobar amb el desafortunat intent d’Irene i Gonçal de voler 
tocar l’aguiló del niu i després la misteriosa aparició d’Elis, el 
donyet del pou. Ho contaria a sa mare, pensava, ja de camí a casa.




