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1. LA FAMÍLIA VOL ANAR A BURUNDI

nder, amb una careta negra davant l’es-
pill del seu dormitori, es mirava alhora 
que simulava una situació imaginària 
entre ell i una altra persona de color. Per 
a fer-ho més real, es llevava i es posava la 
careta negra segons el personatge que re-
presentava:

—Xunga xunga! Bongo bongo!
—Jo ser Ander!
—Jo ser Bonga.
—Hola, Bonga!
—Xanga, Ander!
Tot just en aquell moment hi entrà 

Victòria, la mare del xiquet, que en veu-
re’l fent aquella comèdia no va poder 
contenir el riure:

—Però què fas?
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—Mira, estic assajant per a quan anem a Àfrica. Si em pose la 
careta em convertisc en un africà, veus? Ara tornaré a fer-ho. Seu, 
perfa –li contestà Ander.

La mare, que li ho consentia quasi tot, va seure i va presenciar la 
conversa imaginària del seu fill. En acabar, i sense poder abandonar 
un somriure que limitava amb la rialla, li preguntà:

—I es pot saber quin és aquest idioma tan exòtic?
—Quin vols que siga? L’africà!
Tot i que Victòria es va tapar la boca, la rialla continguda fins 

aquell moment va esclatar. Mirà el fill amb afecte i, fent-li un senyal 
perquè seguera al seu costat, li digué:

—Vine ací, pallasso! Has de saber que Àfrica és un continent molt, 
molt gran i que… Mira, anem al despatx i et mostraré unes coses.

El despatx que compartien Victòria i Rafa, pares de la criatura, era 
molt espaiós i agradable. Una vegada dins, Victòria agafà un paper 
enorme que estava embolicat. El desembolicà i en mostrà a Ander el 
contingut. Es tractava d’un mapa on es veia Europa i Àfrica.

—Mira, mira que xicoteta que és Espanya si la comparem amb 
Àfrica –li indicà.

—Uau! Quina passada! –exclamà Ander, amb els ulls com a llunes.
—Cada trosset que hi veus és un país diferent. Nosaltres anirem ací, 

a Burundi. I a Burundi parlen uns idiomes diferents dels nostres, però 
també són distints dels que parlen els habitants d’altres països.

—I quins idiomes són? Jo en sé algun? –preguntà el xiquet.
—Els oficials són el kirundi i el francés, però l’anglés i el  

suahili són llengües que també parla molta gent –li contestà la mare.
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—Quina sort! Jo sé parlar en francés! –exclamà la criatura men-
tre botava com un saltimbanqui.

De sobte es parà, arrufà el nas i demanà, molt convençut:
—Mare, jo vull aprendre el kalundi aquest i, si puc, també el 

suahi-com-es-diga. L’anglés, ja saps que no m’agrada.
Victòria tornà a riure amb ganes i, espentant-lo fora de l’estança, 

li digué:
—Tot és possible, tot és possible… Ara anem a sopar, que el pare 

deu estar a punt d’arribar.
Ander, Victòria i Rafa eren una família acomodada que vivia en 

una casa enorme situada en una urbanització per a gent rica.
 Rafa, dirigia l’empresa familiar, fundada pel seu rebesavi Joaquim 

Valls. Havia estudiat Ciències Econòmiques per complaure la seua 
família, tot i que el que més li agradava era l’arquitectura.

Victòria havia estudiat Belles Arts. Era una dona culta, alegre i 
molt elegant que es dedicava a l’escultura. Tenia l’estudi en una part 
del jardí de la casa perquè ningú la molestara mentre treballava. Les 
seues obres eren molt valorades en el cercle on es movien. Cada una 
de les seues exposicions resultava un èxit. Amb tot, Victòria sempre es 
preguntava si el seu èxit responia de veritat a la qualitat de les obres o 
simplement a les seues amistats, però això mai no ho va saber.

Rafa i Victòria eren uns enamorats de la natura i els agradava 
molt viatjar. Ho feien sempre que podien i mai no havien reparat en 
despeses quan preparaven un viatge. Bons hotels, guies…

Per a Pasqua havien decidit anar a Àfrica. Ja havien comprat els 
passatges d’avió per a conéixer Burundi, malgrat la situació d’in-
estabilitat que encara estava passant el país. Als dos els agradava 
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l’aventura i els sobraven diners per a pagar-la. Ells pensaven que valia 
la pena arriscar-se per tal de conéixer els parcs naturals del cor d’Àfri-
ca, que era on estava situat aquest país, al centre mateix del continent.

Va ser durant un dinar amb els pares de la parella quan decidiren 
comunicar a la família la decisió de viatjar a Burundi. Aquells po-
saren el crit al cel i iniciaren una sèrie de preguntes i recriminacions 
pròpies de la por que els inspirava la notícia:

—A Burundi? És que heu perdut el seny?
—No sabeu que és un país molt insegur?
—Voleu dir que, tan gran com és el món, no heu trobat un lloc 

més normal?
—Anireu els dos a soles, no?
—No sereu tan inconscients per a emportar-vos l’Ander!
—Voleu parar i calmar-vos? –intervingué Rafa–. Hem anat a 

l’ambaixada de Burundi i ens han aconsellat l’hotel més segur de 
Bujumbura.

—Bujumbura? Però no has dit que anàveu a Burundi?
—Mare –contestà Rafa–, Bujumbura és la capital de Burundi.
—Em té igual. Per molta capital que siga, estic segura que és pe-

rillosa –comentà la dona.
La resta exclamà per tal de donar-li suport:
—Això!
—O més!
—No, si quan voleu exagerar… –va intervenir Victòria una mi-

queta molesta–. Que no enteneu que no passa res? Ara les coses ja 
estan tranquil·les; a més, l’ambaixador ens ha donat una mena de 
normes a seguir perquè no tinguem cap sorpresa. Satisfets?



9
8 9

Els pares del matrimoni es miraren els uns als altres i contestaren 
alhora:

—No!
—Gens ni miqueta!
—Què volíeu que us diguera l’ambaixador, eh?
—A ells l’única cosa que els importa és el turisme!
—Això! Això!
—Calleu i no digueu bajanades! –exclamà Victòria–. Ens trac-

teu com si fórem infants.
—Us tractem com us comporteu!
—Això! Això!
—Sabeu el que us dic? Que si tan convençuts esteu, feu el que 

vulgueu; però l’Ander es quedarà amb nosaltres –digué la senyora 
Enriqueta, mare de Victòria.

—Ah, no! Ni pensar-ho! El xiquet romandrà a casa nostra –di-
gué la senyora Carme, mare de Rafa.

—Però si jo vull anar amb els pares! –digué l’Ander.
—És clar que vindràs amb nosaltres! –confirmà sa mare.
—Sereu capaços? –preguntaren els iaios de la criatura.
Rafa, cansat de la situació que s’havia originat, els digué amb 

fermesa:
—Ja n’hi ha prou! Jo pensava que aquesta reunió familiar seria 

per a animar-nos i, pel que veig, no feu més que trobar pèls als ous. 
Ens n’hi anirem els tres, perquè ens fa molta il·lusió i, si la decisió us 
desagrada, ho lamentem per vosaltres. I ara, si sou tan amables, us 
pregue que deixem el tema.
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afa i Victòria, assabentats per la premsa dels con-
flictes quasi permanents entre les dues ètnies majo-
ritàries que poblaven Burundi, els hutus i els tutsis, 
havien tingut dubtes raonables abans de decidir fer 
el viatge, però l’entrevista que van mantenir amb 

l’ambaixador d’aquell país els havia tranquil·litzat molt.
Sabien que, en general, els burundesos era gent afable i molt aco-

llidora amb els pocs turistes que s’animaven a anar-hi, però tam-
bé estaven al corrent que havien d’evitar les visites nocturnes si no 
anaven acompanyats per gent d’allí. Potser les penúries i l’excessiva 
pobresa de la majoria de persones havien generat la delinqüència 
nocturna. Amb tot, tenien ganes de conéixer els boscos que li ha-
vien donat fama, el llac Tanganyika, el seté llac més gran del món, 
situat a la vall del Rift, tan famós per la gran varietat de peixos que 
vivien a les seues aigües…

La família Valls s’hagué de vacunar contra la malària i la menin-
gitis, per la facilitat que hi havia de contraure aquestes malalties. 
També hagueren de llegir algun llibre per a poder informar-se dels 
aspectes generals d’un dels països més pobres i xicotets d’Àfrica. Un 
dissabte, després de dinar, Ander preguntà:

—Pare, quan estiguem a Burundi, podrem anar a la platja?
—L’hotel on anem està al costat de les platges d’un llac enorme, 

2. UNA ARRIBADA IMPACTANT
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que es diu Tanganyika, a veure si n’aprens bé el nom. Llogarem un 
veler i el recorrerem.

—Que guai! –exclamà el xiquet.
—Ah! –digué la mare–, però haurem d’estar alerta, perquè al llac 

hi ha cocodrils i hipopòtams.
—Superguai! –tornà a exclamar la criatura–. Això m’agrada més 

que la platja.
La mare agafà un llibre que tenia al costat i l’obrí per una pàgina:
—Ander, seu al meu costat, que vull que lliges una cosa. Ja saps 

que sempre que es visita un país se n’ha de saber coses.
El xiquet va seure al costat de la mare i començà a llegir

La República de Burundi és una nació xicoteta que no té eixida al mar.És un país creuat pels rius Kagera i Ruvuvu. Té muntanyes molt altes, algunes de les quals sobrepassen els 2.700 metres, turons i altiplans coberts per eucaliptus, platanars i altres camps de conreu.
La sabana ocupa gran part del territori, però malauradament la superfície dels boscos s’ha reduït notablement.
Gaudeix d’un clima tropical, amb una temperatura mitjana de 21 ºC.La principal activitat econòmica del país és l’agricultura, i els conreus més importants són el te, el café i les fruites 

tropicals, dels quals el café és el producte 

que més s’exporta a l’estranger.

Amb tot, s’ha de dir que té una de les 

reserves de níquel més grans del món.

A més de l’agricultura, també hi 

ha ramaderia i pesca al gran llac 

Tanganyika.

Els visitants podran trobar-se amb 

una fauna molt variada, entre la qual 

podem esmentar hipopòtams, cocodrils, 

lleopards i antílops.

Pel que fa a la població, cal dir que hi 

conviuen tres ètnies: els twes, que són 

pigmeus originaris del país; els hutus, i 

els tutsis, que és la darrera de les ètnies 

que entraren al territori. 

12
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En acabar la lectura:
—Mare, la meitat de coses no les entenc, però tant se val. Em 

quede amb el que diu de la fauna…, cocodrils…, uau! No m’ho puc 
creure!

La mare es va quedar pensant una estona fins que comentà:
—Tens raó. De vegades els grans no ens n’adonem i pensem que 

el que ens interessa a nosaltres pot interessar-vos a vosaltres. Serà 
millor que el pare i jo et contem les coses que anem llegint…

A partir d’aquell dia, Ander començà a apassionar-se pels cos-
tums dels animals que molt prompte podria veure en el seu hàbitat.

El temps anà passant amb més lentitud que el xiquet hauria vol-
gut, fins que arribà el moment de fer l’equipatge.

—Hem de ser pràctics –comentà Victòria–. Per tant, haurem 
d’emportar-nos roba lleugera: pantalons còmodes, samarretes, jer-
seis de cotó i parques.

—Vols dir que no em canviaré de calçotets? –preguntà Ander 
amb innocència.

La mare va riure alhora que li deia:
—No, si quan jo dic que ets un pallasso… Com no hem d’agafar 

la roba interior? Això no fa falta dir-ho, babau!
—Ah, jo…, per si de cas –contestà el xiquet.
Dos dies després, la família Valls embarcava a l’aeroport de València 

i, després de fer un parell d’escales, arribava a l’aeroport de Bujumbura.
Quan tingueren l’equipatge a les mans, isqueren al vestíbul i 

començaren a mirar tot l’espai. De seguida van distingir un home 
d’estatura considerable que portava un cartell blanc entre les mans 
amb el missatge següent:

12
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«FAMÍLIA VALLS, 
BENVINGUDA 

A L’HOTEL CLUB DU LAC 
TANGANYIKA»

Ràpidament s’hi acostaren per a identificar-se:
—Nous sommes la famille Valls1 –digué Rafa en francés com un 

detall de cortesia.
—Jo ser Laurent –digué l’home mentre feia una inclinació de 

cap com a signe de salutació–. Ser el seu guia mentre vostés estar al 
nostre país. Ser per a mi un honor rebre’ls.

Laurent, en veure la cara de sorpresa que se’ls va quedar a Rafa, 
Victòria i Ander, inclinà novament el cap i els digué:

—Jo no parlar massa bé el seu idioma, però espere ser útil. Tenir 
estudis i jo comprendre. Demanar paciència.

—Tota la que faça falta, Laurent. Per a nosaltres és una satisfacció 
impagable que vosté parle la nostra llengua –li digué Victòria.

—Naturalment! –afegí el seu marit.
—I tant! –exclamà Ander, per dir alguna cosa.
—Gràcies, moltes gràcies –contestà Laurent mentre tornava a in-

clinar el cap–. I ara, si m’ho permeten, els guiaré al cotxe.

1.- Nosaltres som la família Valls.
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Laurent es va detenir al costat d’un BMW X3:
—Tal com família Valls haver sol·licitat. Ser un bon cotxe.
Tot i que Rafa i Victòria eren conscients que Burundi era un dels 

països més pobres del món, potser no acabaven d’estar preparats per 
a veure la misèria de tan prop. Els paisatges humans que van desco-
brir de camí a l’hotel els van impressionar molt.

Ander també estava afectat i ho demostrava amb les seues pre-
guntes:

—Pare, per què els xiquets no porten sabates?
—Mare, què busquen entre el fem?
—Per què van mig nus?
—Perquè són molt pobres –contestà la mare, quasi avergonyida.
—Ser xiquets sense família. Sobreviuen com poden –informà 

Laurent.
—Però no tenen casa? –preguntà Ander.
—No, no tenen casa. Ells viure al carrer. Turistes donar diners als 

«Sense família» –contestà el guia.
—Mare, que pare el cotxe i els dónes diners, per favor! –demanà 

el xiquet.
—Ací haver-hi molta gent així. Si parar cotxe, no arribar mai a 

l’hotel –aconsellà Laurent.
—Ja… –comentà Victòria, amb el semblant seriós.
La visió del panorama humà aconseguí reclamar el silenci. Un silenci 

atapeït de reflexions per als adults i d’una gran tristor per al xiquet.
A mesura que s’aproximaven al centre de Bujumbura, la família 

Valls constatà la presència de militars armats per la ciutat, i es va 
alarmar interiorment.
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El xiquet, amb els ulls com a plats, cridà, una mica acalorat:
—Pare, mira, aquests homes porten metralletes! Van a la guerra, 

pare?
—No passes por, que la guerra ja fa uns anys que va acabar, veri-

tat, Laurent? –li preguntà Rafa amb cert temor a la veu.
—Oh! Sí, senyor!
 Bujumbura era una ciutat bruta, de carrers de terra on els ve-

hicles circulaven sense fer cas de les normes de trànsit i dels pocs 
senyals que hi havia. Els clàxons dels cotxes semblaven una música 
constant de fons que començà a fer efecte a Victòria.

—Sempre és així? –preguntà al guia.
—El què, senyora? –contestà, sense entendre, Laurent.
—El soroll. Em referisc als clàxons dels cotxes –li aclarí la dona.
—Oh, sí! Ací circular com poder. Tocar el clàxon ser bo, senyora, 

o al contrari haver-hi més accidents –contestà l’home.
Victòria obrí la bossa de viatge i buscà una pastilla per al mal de 

cap.
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urundi havia estat patint històricament l’odi ances-
tral entre els hutus i els tutsis. Els homes i les dones 
semblaven alimentar-se d’aquest sentiment des del 
naixement, fins que va esclatar una de les guerres 
més llargues i cruentes del país. Les dones i les cri-
atures, com sempre passa en els conflictes bèl·lics, 
havien hagut de carregar amb la pitjor part.

No és gens estrany, doncs, que les conseqüències 
d’aquell horror foren evidents encara. Pobresa, cer-
ta inestabilitat en la població i algun dolor per les 
ferides que mai no cicatritzarien formaven part de 
qualsevol fotografia humana.

Burundi havia suportat deu anys de violència ex-
trema. Deu anys terribles que havien deixat adults i 
infants traumatitzats, amb els nervis fora de lloc i, 
tot i que les hostilitats havien acabat oficialment el 
2003, encara hi havia molta població que no havia 
lliurat les armes, cosa que originava molta por entre 
la gent que no en tenia.

3. UN LLAC D’AVENTURA
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Victòria i Rafa, a qui no se’ls n’escapava una, van percebre de segui-
da que la situació resultava bastant delicada i que potser s’havien pre-
cipitat una mica quan decidiren anar-hi. Es miraren i es van entendre 
completament. Rafa li agafà una mà i li la va estrényer.

—Tot anirà bé –li digué.
Laurent, a través del retrovisor, també va copsar el temor dels vi-

sitants i es va sentir obligat a tranquil·litzar-los:
—No tenir por, senyors. L’hotel ser molt segur i, quan visitar altres 

llocs, jo sempre anar amb els senyors. Senyors estar tranquils. No pas-
sar res. L’exèrcit controlar. No haver-hi perill pels turistes.

Quan a la fi arribaren a l’Hotel Club du Lac Tanganyika i van 
contemplar el llac del qual prenia el nom, es van quedat merave-
llats. Les temences van desaparéixer i una mena de ventada màgica 
va omplir aquell espai. Un complex de dues plantes amb jardins, 
piscines i altres serveis els somreia.

 En realitat, l’hotel estava dissenyat com si foren cases i aparta-
ments adossats amb arcades en la façana. Les arcades semblaven 
guardar unes bones terrasses cobertes per unes teules marrons que 
contrastaven amb la blancor de les parets.

De seguida van eixir quatre persones a rebre la família, desfent-se 
a inclinacions de cap. Tot seguit, es van fer càrrec de l’equipatge i 
conduïren els visitants a la recepció.

Un senyor molt ben vestit els esperava per donar-los la benvingu-
da amb una amabilitat extraordinària.
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—Messieurs, vous avez la meilleure suite de l’ hôtel. Nous désirons 
que vous soyez très heureux avec nous.2

La recepció era gran i molt moderna. El sostre recordava, per la 
forma, el d’una barraca valenciana descomunal. Unes peces de vidre 
compacte eren sostingudes per una estructura de metall que feia 
oblidar que estaves a Àfrica.

—Uau, que bonic! –digué l’Ander mentre es deixava caure en 
una de les butaques de vímet que n’hi havia.

Mentre Laurent els acompanyava a la porta de la suite, els anà 
contant que l’hotel tenia dos restaurants, perquè quan s’omplia no 
cabien els clients en un…

—També dir que vostés tenir paciència amb el personal de servei. 
Ací la gent és més lenta que al seu país… El temps no té el mateix 
valor. Ara vostés descansar, però si voler jugar al tenis, l’hotel té una 
pista que…

—Gràcies, Laurent; però no hem fet tants quilòmetres per a ju-
gar al tenis. Això es pot fer a qualsevol lloc –digué Victòria.

A continuació, fixaren l’hora de trobada per l’endemà i Laurent 
es va acomiadar de la família.

L’estança era espaiosa i comunicava amb un altre dormitori per 
a l’Ander. Els mobles eren de fusta i les cadires de vímet. També 
tenien televisió, i fins i tot accés a Internet. Les parets estaven de-
corades amb uns quadres amb motius africans, que li donaven un 
ambient agradable.

2.- Senyors, tenen la millor suite de l’hotel. Els desitgem que siguen molt feliços amb nosaltres.
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Encara no havien obert les maletes, quan esclatà la veu del xiquet 
des de la terrassa:

—Pare! Mare! Veniu, veniu ací! 
Quan hi anaren, pare i mare es quedaren impressionats. La immen-

sitat del llac va omplir, de sobte, els seus ulls. Diversos velers jugaven a 
agafar-se en la llunyania, mentre que una mena d’antesala a l’aigua lluïa 
una majestuosa capa d’arena blanca amb criatures que corrien d’ací cap 
allà i aprofitaven, amb els pares, els darrers raigs d’un sol rogenc que 
volia retirar-se, a poc a poc, cap a altres terres encara adormides.

—Quina meravella! Només per aquest minut ja val la pena haver 
fet el viatge! –va exclamar Victòria.

—Sí, tens raó –corroborà Rafa.
El silenci es va apoderar de la parella, però no va durar molt. Una 

veu inquieta i amb ganes d’estrenar aquell desert d’aigua el va rom-
pre de sobte.

—Per què no anem a banyar-nos? –proposà Ander amb una ale-
gria que se li n’eixia pels ulls.

—Bona idea! Potser això ens relaxarà una mica –contestà el pare.
En un tancar i obrir d’ulls, Victòria, Rafa i Ander van canviar la 

roba de carrer pels banyadors.
—Ja tindrem temps de guardar la roba… –comentà Victòria amb 

alegria.
Quan arribaren a una de les piscines de l’hotel, Ander, que pen-

sava que anirien a la vora del llac, començà a protestar:
—Jo no vull quedar-me ací, mare! Jo vull prendre el bany al llac!
—Calla i no digues bestieses, Ander! Ja et digué la mare que el 

llac és perillós. Que no te’n recordes que hi ha cocodrils?
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—I què? Jo vull veure els cocodrils del llac –contestà amb un to 
d’exigència.

La mare el mirà amb severitat:
—Ander, fes el favor de ser raonable! Demà agafarem un veler i 

passejarem pel llac; però, si vols banyar-te, ací tens la piscina.
El xiquet va intuir immediatament que no aconseguiria res i aca-

bà conformant-se amb el bany a la piscina.
L’entorn de la piscina era molt agradable. Hamaques i un grapat 

de para-sols de palla lluïen acollidors paral·lels als tres dels seus qua-
tre costats o bandes. L’altre deixava pas a taules i cadires de fusta 
enfront d’un servei de begudes refrescants.

 Al seu darrere s’obria pas una capa de gespa verda que servia de 
base a unes poques palmeres i a un munt d’arbres autòctons.

 Pare, mare i fill van aprofitar el que quedava de sol per a remu-
llar-se a les aigües de la piscina, per a beure sucs de fruites tropicals 
i per a anar a posar en contacte els seus peus amb l’arena blanca de 
la vora del gran llac.

L’endemà, després de desdejunar-se, la família Valls es va reunir 
amb Laurent per tal d’organitzar el temps.

—Bon dia! Els senyors i fill dels senyors haver descansat bé? –els 
preguntà Laurent amb amabilitat.

—Millor que bé! –va contestar Victòria–. Ja no recordava dormir 
tan relaxada.

—Laurent!, Laurent! –exclamà l’Ander–, ahir ens banyàrem a la pis-
cina! Jo volia fer-ho al llac, però els pares no em van deixar, saps?

—Decisió sàvia la dels teus pares. Llac ser perillós –contestà el 
guia amb un gran somriure.
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Després de seure a la cafeteria de l’hotel, Victòria i Rafa li mos-
traren la proposta que portaven preparada, amb els indrets que te-
nien curiositat de conéixer.

—Comprovar que vostés han estudiat el meu país em fa feliç. Ser 
un honor per a mi acompanyar-los.

—Gràcies, Laurent. És molt amable –li contestà Rafa–. Quan 
decidírem venir a Burundi, ja sabíem de la seua bellesa.

—Avui ens agradaria quedar-nos a Bujumbura, per a conéixer-ne 
el més important, dinar en algun restaurant que vosté ens aconselle 
i…

—I passejar pel llac –exclamà el xiquet.
—Sí, no patisques, que això serà el primer que farem. Veritat, 

Laurent? –continuà parlant la mare.
—Oh, sí! –digué el guia–. Vostés confiar en Laurent. Aquest matí, 

passejar pel llac; a migdia jo portar-los a dinar a un restaurant de la 
ciutat on menjar ser molt bo. Jo comunicar-los que Bujumbura pren-
dre amb serietat la qualitat dels menjars. Ser una de les poques coses 
que vam heretar de l’època colonial, quan depeníem de Bèlgica. A la 
vesprada, visitarem el Museu Vivent, d’acord?

Deu minuts més tard, la família Valls i Laurent es trobaven en un 
xicotet veler, vorejant la costa del llac i omplint-se els ulls dels seus 
paisatges.

—Laurent! Veurem cocodrils? –preguntà Ander.
—Potser sí. Potser més avant els puguem veure prenent el sol so-

bre l’arena.
—Uau! Que bé! –exclamà el xiquet–. Tu has vist molts coco-

drils, Laurent?
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—Oh, sí! I jo saber per què tenen la pell tan rugosa. Ser una lle-
genda. Tu voler conéixer-la?

—I tant! –contestà el xiquet.
—I nosaltres també, Laurent, que ens agraden molt les llegendes 

–comentaren els pares.
—Oh! Jo ser feliç de compartir-la amb vostés.
El guia, amb cara de satisfacció, començà la història3:

Diuen i conten que fa molts, moltíssims anys, el cocodril 
tenia una aspecte ben diferent de l’actual. La seua pell era 
llisa com la seda i daurada com el gran metall. 

L’animal es passava tot el dia sota l’aigua enfangada 
i només eixia fora del fanguissar quan l’astre brillant es 
retirava cansat per a deixar pas a la lluna, la visitant de 
la nit, que es reflectia en la seua pell vellutada i refulgent. 

Tots els animals que anaven a beure aigua a aquestes 
hores exclamaven admirats:

—Ooohhh! Quina pell tan suau!
—Aaaahhh! Quina pell tan brillant!
I aquells animals volien tocar la pell del cocodril esba-

laïts, meravellats…
A poc a poc, el cocodril es va transformar en un animal 

orgullós per l’admiració que despertava i, envanit com es-
tava, començà a eixir de l’aigua no sols de nit, sinó també 

3.- El llenguatge que utilitzarem en les llegendes serà normalitzat, a fi de fer les històries més 

comprensibles.
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de dia per a presumir de la pell que el cobria. Aleshores, els 
animals començaren a anar a beure aigua també de dia, 
quan el sol brillava, per a admirar-lo.

Però vet ací que el sol resplendent anà assecant la pell 
del cocodril lentament. I començà a perdre la llisor de la 
seda. I començà a perdre la brillantor de l’or. I la bellesa 
que el caracteritzava anà transformant-se en lletgesa.

Aleshores, la resta de les bestioles, en veure com s’anava 
modificant la pell del cocodril, anaren perdent l’ interés 
per veure’ l i l’admiració es transformà en indiferència, 
fins que deixaren d’anar-hi per contemplar-lo. 

Al principi, el cocodril no s’adonà de l’alteració de la 
seua pell, fins que un dia, estranyat per l’actitud dels al-
tres animals, anà a contemplar-se a les aigües i, amb gran 
espant, descobrí que el seu cos estava cobert per una pell 
esquarterada, plena d’escates terroses.

Amb horror, l’animalot anà corrent a refugiar-se sota 
l’aigua.

I diu la llegenda que el cocodril, abans tan orgullós de 
la seua pell daurada, mai no es va recuperar de la ver-
gonya i la humiliació d’aquell dia i que, des d’aleshores, 
sempre que està fora de l’aigua i algú se li acosta, se sub-
mergeix immediatament, deixant veure tan sols els ulls i 
els enormes orificis nasals.




