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l castell de la reina de Gledamoar feia dos dies 
que era assetjat i la muntanya al cim de la qual 
havia sigut construït va començar a créixer per 
enlairar-lo cel amunt i convertir encara en més 

difícil per a l’exèrcit enemic l’accés a la fortificació.
El castell de la reina de Gledamoar tenia fama d’inex-

pugnable, amb un fossar tan gran al voltant que s’hi lliu-
raven batalles navals, amb una muralla tan grossa que el 
fantasma del cavaller Farfilonio no podia travessar-la i amb 
unes torres de defensa tan altes que els soldats invasors que 
les escalaven, quan arribaven dalt, ja eren ancians. A més, 
els arquers que el defensaven disposaven d’unes fletxes que, 
quan les disparaven, buscaven elles mateixes l’objectiu i cor-
regien la seua trajectòria en l’aire.

Però el castell de la reina de Gledamoar no s’havia en-
frontat mai a un enemic tan dur com aquell. Els havien 
tirat oli bullent i ells ho aprofitaren per a fregir carn em-
panada, mandonguilles d’abadejo amb pernil i torrades de 
pa de dacsa amb ous de guatla. Després decidiren tirar-los 
aigua bullent i ells ho aprofitaren per a coure creïlles, bledes 
i bròquil, feren un descans en la batalla i van seure a menjar. 
Quan acabaren, entre grans rialles, cridaven:

–Ara ens podríeu tirar un cafenet calent!
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De seguida, les tropes assetjadores reiniciaren el combat. 
Portaven unes catapultes enormes, de molta potència, per 
a poder assolir l’altura formidable de la fortalesa. Algunes 
de les pedres que tiraven impactaren contra la lluna i la van 
omplir de cràters, perquè abans era llisa com un ou. Unes 
altres es van quedar en òrbita al voltant de la Terra durant 
molts anys i, després, van caure una altra vegada, precipi-
tant-se contra castells que no tenien res a veure amb aquella 
guerra. Una de les pedres, fins i tot, va caure damunt del 
castell dels qui l’havien llançada.

L’enemic va construir unes escales llarguíssimes, però no 
eren per a recolzar-les contra la muralla i intentar superar-la, 
sinó per a arribar fins als núvols foscos que feia mitja hora que 
s’havien parat al cel que cobria la batalla. D’aquells núvols de 
tempesta, els soldats recolliren centenars de llamps que després 
donaven als seus arquers, els quals els preparaven amb els seus 
arcs i els disparaven contra els defensors del castell de la reina 
de Gledamoar. Els llamps eixien dels arcs a tota velocitat, s’en-
lairaven i arribaven al castell, on causaven una gran destrucció. 
La reina va convocar el mag Bracalte, que vivia al subsol de la 
fortalesa, perquè trobara una solució contra aquella pluja de 
llamps. El mag Bracalte era molt respectat al regne de Gleda-
moar. Tenia 947 anys, però per coqueteria se’n llevava i deia 
que només en tenia 862. Entre alguns altres prodigis, havia 
aconseguit que als hiverns de Gledamoar els dies duraren més, 
rodejant el sol amb una cadena molt grossa, de diamant, i an-
corant-lo a terra gràcies a una colossal àncora d’or. 

La reina va acompanyar Bracalte als merlets del castell i 
li va dir:
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–Mira.
Bracalte va mirar i va veure com els arquers de l’adversari 

els tiraven llamps.
–Has d’impedir això, Bracalte –va dir la reina.
Bracalte es va dirigir a tota pastilla cap a la seua cova 

subterrània. Hi va pensar i pensar i, al cap d’un temps, va 
exclamar:

–Eureka! Ja ho tinc!
Va pujar a una de les torres amb una barra metàl·lica molt 

llarga i la va instal·lar sobre el sostre. En realitat, Bracalte 
havia inventat el parallamps. A partir d’aquell moment, tots 
els llamps que disparava l’enemic es desviaven del seu rumb 
i acabaven impactant al parallamps. 

En això, l’invasor va construir una gran catapulta amb 
la qual dispararen una fletxa encesa feta amb el tronc d’un 
roure de set-cents anys i la fletxa gegant va passar de llarg 
i va arribar al firmament, on es va convertir en un cometa 
que encara hui continua vagant per l’univers.

L’invasor, després, va decidir utilitzar els seus elefants do-
mesticats, que tiraven per les trompes uns grans dolls d’ai-
gua contra el castell, fins que aconseguiren inundar-lo del 
tot. Però els del castell tenien camells domesticats que es 
van beure tota l’aigua. 

Després, l’invasor va decidir utilitzar un ariet per a tom-
bar la porta d’entrada. Consistia en un gran tronc que duia, 
a un extrem, el cap d’un moltó. Per això, per les muntanyes 
dels voltants, hi havia un moltó que anava pel món sense 
cap i, com que no tenia cap, feia coses sense sentit, com ara 
baixar a les valls profundes, en compte de pujar als cims 
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de les muntanyes. La porta d’entrada del castell estava feta 
d’una fusta molt dura i les frontisses havien sigut fabricades 
pel millor ferrer del regne, i no hi va haver manera d’ender-
rocar-la amb l’ariet, i el cap del moltó va tindre mal de cap 
tres dies. 

En aquell punt, l’invasor va decidir excavar un túnel que 
arribara fins al castell, per a poder penetrar-hi. Dos-cents 
homes amb pics i pales es posaren a la faena i als huit o nou 
metres de profunditat van trobar una mina de maragdes 
que no es presentaven en brut, sinó ja tallades, i tots dei-
xaren de cavar al crit de «Som rics!» i se’n van anar a viure 
la seua nova vida de milionaris, que era millor que la de 
soldats. Al cap de pocs dies, havien dilapidat tots els diners i 
tornaren a sol·licitar la plaça de soldat. Els tornaren a donar 
els pics i les pales i continuaren la faena de cavar el túnel. 
No ho calcularen bé i es posaren a cavar sempre cap avall, de 
manera que arribaren al centre de la Terra, on es van fondre 
els pics i les pales i hagueren de desistir de cavar el túnel i 
tornar a la superfície.

L’invasor, en aquell punt, va decidir construir un cavall 
de fusta de grans dimensions, buit per dins i assentat sobre 
una plataforma amb rodes. Oferirien a la reina el cavall com 
un regal en prova de la seua bona voluntat i ella l’entraria al 
castell sense saber que, a l’interior, hi havia tres-cents soldats 
enemics que s’afanyarien a ocupar la fortificació. Per a cons-
truir aquell cavall, feren acudir els fusters més reputats de la 
regió i el cas és que el feren tan ben fet, amb tanta perícia, 
que el cavall de fusta es va convertir en un cavall viu i se’n 
va anar al galop, buscant camps de civada i fenoll.
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Després, l’invasor va muntar els canons, que disparaven 
canonades terribles contra el castell, i els defensors també 
dispararen els seus canons. El combat va durar tant que 
l’exèrcit del castell no va tardar a quedar-se sense bales i va 
ser aleshores que el fantasma del cavaller Farfilonio va fer 
servir, com si fora una bala de canó, la bola que duia engan-
xada a la cadena que estava condemnat a arrossegar. Dispa-
raven la bola del fantasma del cavaller Farfilonio i, després, 
el fantasma del cavaller Farfilonio la recuperava recollint la 
cadena a la qual estava unida i així la podien tornar a dispa-
rar. Però els canons enemics eren cada volta més eficaços i 
havien començat a fer molt de mal. A més, un batalló d’aus 
domesticades sobrevolaven el castell i, des de l’aire, ponien 
ous podrits que queien al pati interior, es trencaven i allibe-
raven una pudor nauseabunda. Els soldats s’havien de tapar 
el nas amb una mà i havien de lluitar només amb la mà que 
els quedava lliure, de manera que estaven lluitant només 
amb la meitat de les seues possibilitats. 

La reina va endevinar que perdria la guerra sense remei. 
Desesperada, va caure abatuda sobre el seu tron. En això, el 
bufó reial se li va acostar i parlà de la manera següent:

–Majestat, deixeu-me intentar-ho a mi.
La reina el va mirar amb la incredulitat als ulls. 
–Però quines idees tens! –el va recriminar.
–Estem pràcticament vençuts, majestat. No hi ha res a 

perdre –va dir el bufó.
La reina va assentir amb un gest i el bufó va guaitar als 

merlets i va començar a contar relats humorístics, acudits 
extraordinàriament divertits, i feia carasses molt còmiques, 
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i imitava perfectament la veu de la reina mentre intentava 
uns salts estrafolaris i feia sonar els seus cascavells, i tot això 
resultava tan graciós que als soldats enemics els va entrar un 
atac de riure i deixaren de lluitar i a cada riallada els eixien 
dels ulls unes llàgrimes molt grosses i es posaven les mans a 
la panxa, queien a terra i redolaven sense poder parar de riu-
re. Els soldats del castell de Gledamoar ho aprofitaren per 
a desposseir d’armes els seus contrincants, que continuaven 
morint-se de riure. 

–Per descomptat que ens rendim, ha, ha, ha! Reconeixem 
la nostra derrota, ha, ha, ha –deien.

Aquella mateixa nit, el cronista del regne va començar 
a escriure el relat d’aquella gran batalla en la qual els ven-
cedors van combatre amb un enorme valor, aquella batalla 
terrible en la qual l’heroi va ser el bufó de la reina Gleda-
moar.



11

2

an tardar mesos a reparar el castell, destrossat 
després del llarg setge de l’exèrcit rival. Quan 
tot va tornar a la normalitat, la reina es va 
dirigir a la seua estança preferida, on passava 
matins i vesprades i nits senceres: la biblio-

teca. Mentre caminava, al seu davant, dos teixidors anaven 
elaborant l’estora roja que trepitjava. 

La biblioteca del castell de Gledamoar tenia fama de ser 
la més extraordinària de totes les biblioteques conegudes. 
Els corcons es posaven a llegir els llibres i s’oblidaven de 
menjar-se’ls, de tan belles com eren les històries que s’hi 
narraven. Al llarg de la seua vida, la reina havia anat adqui-
rint llibres ben curiosos. La biblioteca del castell de Gle-
damoar tenia, per exemple, el llibre més gran del planeta. 
Era tan gran que ningú l’havia pogut llegir mai, perquè era 
impossible obrir-lo: la coberta pesava milers de tones. Era 
realment gran i ni tan sols el fantasma del cavaller Farfilonio 
el va poder llegir, i això que va intentar travessar-lo, com els 
fantasmes solen fer amb les parets.

A les prestatgeries de la biblioteca de Gledamoar hi havia 
també la novel·la més llarga que s’ha escrit mai. La vida 
d’una persona no era prou llarga per a acabar-la, encara que 
aquella persona no fera res més, que no menjara ni dormi-



12

ra, encara que no treballara ni passejara. El mag Bracalte 
s’esforçà a buscar i aconseguir l’elixir de l’eterna joventut 
només per a poder llegir-la sencera i és l’única persona, fins 
als nostres dies, que ho ha aconseguit. 

Durant molts anys, la reina va creure que li havien robat 
una de les seues joies: el llibre més menut del món. Però no 
li l’havien robat; era tan menut que no es veia mai a la pri-
mera mirada i no resultava fàcil localitzar-lo entre els altres. 
Va ser impossible llegir-lo durant molts anys i, per a poder 
fer-ho, va caldre que el mag Bracalte inventara el microsco-
pi. Quan, després de molts mesos de treball, Bracalte el va 
inventar, va posar el llibre davall la lent i en va llegir el títol: 
El príncep admirat. El va obrir i va llegir: «Oh!». I ja no hi 
havia res més. Bracalte es va enfadar moltíssim.

–He passat mesos per a inventar el microscopi per tan 
poca cosa! Quin poc trellat! –cridava.

Però li va passar de seguida perquè va veure que el mi-
croscopi podia ser utilitzat per a moltes altres coses, a banda 
d’usar-lo per a llegir la novel·la més curta del món. El podia 
fer servir, per exemple, per a llegir el poemari més menut del 
món; i podia fer-lo servir, per exemple, per a llegir el diccio-
nari més menut del món; i podia fer-lo servir, per exemple, 
per a llegir el receptari de cuina més menut del món.

La reina anava repassant amb la mà el llom dels seus tre-
sors de paper i tinta. En va agafar un a la portada del qual 
es podia llegir: Memòries del pirata Barbilan. La reina va 
somriure perquè aquell volum tenia una història singular. 
Resulta que en el transcurs d’un dels seus abordatges a un 
galiot, el pirata Barbilan va perdre una mà. Li feren un gan-
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xo de ferro forjat, però la mà continuava tenint vida pròpia 
i va agafar una ploma d’oca i un tinter i es va dedicar a 
escriure les memòries de qui havia sigut el seu propietari. 

Va agafar un altre exemplar, un dels més valuosos. Era un 
llibre que s’havia escrit ell mateix.

La reina tenia una predilecció especial per un llibre que, 
si un tirà el llançava a una foguera i el cremava del tot, el 
llibre, després, ressorgia de les cendres.

Un altre dels seus preferits era una història d’aventures 
que va comprar a un rei veí. Tractava d’un cavaller que llui-
tava contra una serp de mar gegant i li cantava unes cançons 
precioses a la seua estimada princesa. La reina, quan el va 
llegir per primera vegada, en quedà fascinada. Tant, que la 
setmana següent volgué tornar-lo a llegir. I va comprovar, 
estupefacta, que la història havia canviat. Ara tractava d’una 
princesa de mar que lluitava contra un gegant que cantava 
belles cançons a una serp i un cavaller. Cada volta que el lle-
gia, la història era diferent. El paper amb què estava imprés 
tenia una peculiaritat i és que, a pesar del pas dels segles, 
sempre feia olor de nou. 

En tornar a mirar els seus estimats llibres, la reina va re-
cordar la nit terrible de l’incendi de la biblioteca. Era agost i 
del cel queia una pluja d’estreles. Una de les estreles fugaces 
va entrar per la finestra de la biblioteca i, abans de consu-
mir-se, xocà contra la llàntia d’oli. En va trencar el vidre i 
l’oli que vessà va començar a cremar-se. Les flames consu-
miren de seguida la taula sobre la qual hi havia la llàntia i, 
de la taula, el foc va passar a l’estora i, ràpidament, va anar 
acostant-se a les prestatgeries on hi havia els llibres. El llibre 
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volador es va salvar de seguida. Va obrir les cobertes, les va 
moure com un ocell, i va fugir per la finestra per on havia 
entrat l’estrela fugaç. El llibre que caminava també va in-
tentar fugir, però la porta ja estava encesa i la finestra estava 
massa alta per a poder arribar-hi, a pesar que podia fer bons 
salts amb les seues potes. 

Tot semblava perdut però, en això, els personatges van ei-
xir dels llibres: va eixir el moliner d’una novel·la de cavalleries 
amb una branca en la mà i es posà a colpejar les flames per a 
apagar-les, i va eixir un príncep d’un llibre de contes que por-
tava un riu en cada mà, i en va eixir un drac que tirava aigua 
per la boca en compte de foc, i d’un llibre que estava folrat 
de vellut va eixir un jardiner amb una regadora plena d’aigua, 
i d’un antic tractat sobre les tempestes va eixir un núvol que 
descarregà una pluja i, entre tots, aconseguiren apagar l’in-
cendi. Només es va cremar un llibre. Però, per fortuna, era 
el que, quan es cremava, tornava a ressorgir de les cendres. 






