CONTES DE LA BRESSOLA:

MUNTANYES DEL CANIGÓ, per Enric Larreula
Guió maquetat per una lectura conjunta a tres veus
Isabel Roig, Gemma Sangerman i Vicent Partal van utilitzar aquest guió a la lectura que
van fer a la Biblioteca d'Arenys de Mar (25 /6/2011)
NARRADORA

Fa una bona pila d’anys els animals van reunir-se per decidir qui
d’ells seria considerat el Rei dels Animals del Bosc. El lloc escollit
per a la gran trobada seria la muntanya del Canigó, perquè és la
muntanya més bonica de la gran serralada del Pirineu i des d’on
es pot veure el mar.
Hi van anar tots: l’ós bru, el llop, el linx, el gat fer, la guineu, la
llúdriga, la mostela, el conill, la llebre, el teixó, l’eriçó, l’isard, el
cérvol i el cabirol, el porc senglar... Dels animals que volaven hi va
anar l’àliga, el voltor, el trencalòs, l’aufrany, el falcó, l’esparver, el
duc, l’òliba, el mussol, el xot... I tots els ocells petits, com el
pinsà, la cadernera, el pardal... Fins i tot hi va anar la ratapinyada.
S’anaven reunint a l’esplanada dels Cortalets, al peu de la Pica
del Canigó.

Quan ja hi van ser tots, l’ós va demanar la paraula:
OS

—Bé, no crec que hi hàgim de rumiar gaire, tothom estarà d’acord
que a mi em correspon el títol de Rei dels Animals del Bosc. Sóc
el més gros de tots vosaltres i el més pelut, apa!
DUC

—Ni t’ho pensis, manyac —va dir el duc, que tenia fama de savi
—. Tu, molt gros i molt pelut, però et passes l’hivern clapant en
una cova. On s’és vist que un rei abandoni d’aquesta manera
durant mesos els afers propis de la seva condició?

NARRADORA

Aleshores el llop va dir:

LLOP

—El duc té tota la raó, crec que el rei he de ser jo.

DUC

—Per què tu? —va demanar el duc.

LLOP

—Perquè sóc dels més forts i tothom em té por.

DUC

—Amics —va tornar-hi el duc—, un rei no ha de ser rei perquè
faci por als altres, sinó perquè el altres l’admirin i el respectin. Un
gran murmuri d’aprovació es va escampar entre el grup dels
animals que mengen herba.

NARRADORA

Aleshores va dir l’eriçó:

ERIÇÓ

—Doncs em toca a mi ser rei, perquè jo no faig por a ningú, però
tothom em respecta. Oi que sí?
ISARD

—Tu no, que punxes –va dir l’isard—. Mireu, jo sóc dels animals
que viuen més amunt de les muntanyes. Per tant, com que sóc el
qui té un punt de vista més alt, em toca a mi ser rei.
ALIGA

—Sí, home! —va contestar l’àliga—. Jo sí que em miro les coses
des de dalt. Jo he de ser la reina, perquè sóc qui veu les coses
amb més perspectiva.
SERP

—Perdoneu —va dir la serp—, però per ser rei s’ha de saber
tocar de peus a terra, no? Doncs aleshores em toca a mi ser la
vostra reina, perquè de tots vosaltres sóc qui toca més a terra,
fins i tot hi toco amb la panxa.

CÉRVOL

—Com vols ser reina tu?, tan recargolada com ets de vegades —
va exclamar el cérvol—. Em toca a mi ser el rei. Després de tot,
amb les meves banyes ramif icades sóc mig animal i mig arbre.
Heu vist algú que es mereixi més que jo ser considerat Rei dels
Animals del Bosc?
RATAPINYADA

—Perdona, banyut —va saltar la ratapinyada—. Tu molta banya i
molta història, però de nit no t’hi files en absolut. En canvi jo ho
veig tot amb una claredat diàfana. Crec que la reina he de ser jo.
LINX

—Tu la nostra reina? —va contradir-la el linx—. Quina autoritat
pot tenir una que es passa tot el dia clapant? Jo sí que em
mereixo ser rei, perquè jo hi veig bé de dia i de nit.
NARRADORA

I ara l’un, ara l’altre, cadascun dels animals allí reunits defensava
davant de tothom la seva candidatura de Rei dels Animals del
Bosc. Fins que la reunió es va convertir en un guirigall on tothom
cridava, ningú no escoltava, i no hi havia manera de posar-se
d’acord. Mentrestant, el duc havia anat rumiant.
Finalment, veient com anaven les coses, va cridar amb veu
autoritària:
DUC

—Escolteu un moment! —tothom va callar per sentir-lo millor, i ell
va continuar—: Hem estat tot el dia discutint qui de nosaltres és
el més important, no? I no hi ha manera que ens posem d’acord. I
sabeu per què? —tothom va fer que no amb el cap—. Doncs
perquè tots nosaltres som molt importants. Que no ho veieu?
Cadascú ho és a la seva manera, diferent de la dels altres, però al
capdavall també imprescindible.

Penseu que si la terra s’aguanta tal com és, és perquè hi som tots
i cadascú de nosaltres fa la funció que té assignada a la Vida.
Penseu que només que una de les nostres espècies
desaparegués de la Terra, tot es desequilibraria i al final tots en
sortiríem perjudicats.
Perquè s’aguanti aquest equilibri hi hem de ser tots, perquè tots
som igual d’importants. Des dels insectes fins a l’àliga, de les
granotes a l’ós bru, del voltor a la ratapinyada, de les papallones
al gat fer, tots som necessaris i imprescindibles.
SENGLAR

—Així, al final, qui de nosaltres serà el Rei dels Animals del Bosc?
—va preguntar el porc senglar

DUC

TOTHOM

—Encara no ho has entès?— va insistir el duc—. Cap de
nosaltres no serà el rei dels altres animals, perquè tots nosaltres
som igual d’importants. Cadascú de nosaltres és el rei d’aquest
món de muntanyes i boscos, de prades i rius. Penseu-hi. Quan
d’aquí a molt de temps aquestes terres es poblin d’humans, tot
això canviarà, perquè als humans els costarà molt d’entendre això
tan senzill que ara i aquí, nosaltres hem entès: que tots nosaltres,
cadascú a la seva manera, som els Reis del Bosc. Hi esteu
d’acord?
—Síííííí!!! —van exclamar totes les bèsties alhora

NARRADORA

I felices perquè havien comprès la gran importància que
cadascuna d’elles tenia, van abandonar la Gran Reunió del
Animals del Bosc que havia tingut lloc a la muntanya del Canigó.
A partir d’aquell moment, corrent, saltant, volant o arrossegant-se,
cadascuna va tornar al seu lloc habitual a fer la vida de sempre.
La seva meravellosa vida de sempre. Que així sigui.
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