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Perill al bosc
Susana Peix
Il·lustracions de Mercè Canals

Una espurna pot calar foc al bosc,
però també pot encendre una amistat
per a tota la vida.
Peix i Canals

L’Espurneta era una petita guspira de foc
que es trobava al fons d’una gran escletxa dins del tronc d’un arbre de més de
cent anys. L’arbre era una alzina enorme
envoltada de pins i matolls en un bosc de
la Mediterrània.
Tot estava molt sec després d’un estiu
calorós i eixut: la terra, els arbres, les plantes...
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L’Espurneta estava molt espantada. No
sabia com havia arribat allà i pensava que
d’un moment a l’altre s’extingiria. S’apagaria i es convertiria en un petit carbó.
Al fons de l’escletxa, l’Espurneta va recordar, a poc a poc, el que havia passat...
Tot havia començat de matinada, amb
una gran tempesta elèctrica...
El cel estava encapotat. Ple de núvols
negres i enormes que, arrossegats pel
vent, xocaven els uns contra els altres.
Era tan gran la col·lisió que semblava que
la Terra tremolava i tot.
Els núvols, impacients per descarregar
tota l’aigua que portaven al damunt, escopien llampecs a tort i a dret amb grans
esclats de llum blanca. Aleshores se sentia
el rugit dels trons, com si el cel es trenqués per la meitat:

—Brrrrrooom!! Brrrrrooom!!
De sobte, un llamp va sortir descontrolat.
El llamp va rebotar en un núvol i dibuixant una ziga-zaga al cel, va caure al
bosc de pins i alzines. Sense rumb fix,
va topar contra l’alzina centenària i va
obrir una gran escletxa de dalt a baix al
tronc, que es va partir en dos. I allà, al
fons de l’esquerda, va quedar l’Espurneta mig estabornida.
El matí va ser tot un seguit de llamps
i trons, però no va caure ni una sola gota
d’aigua del cel.
L’Espurneta estava ben calentona dins
d’aquella soca tan resseca per la calor
estival, però sabia que hauria de trobar
un altre lloc per viure, perquè el vent, la
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 luja i el fred eren els seus pitjors enep
mics i la tardor estava a punt d’arribar.
Cap al vespre, va sentir un soroll. Algú
gratava l’escorça de l’alzina centenària.
L’Espurneta es va quedar molt quieta...
Aleshores va sentir una veu:
—I tu, què hi fas, aquí? —va dir aquella veu.
L’Espurneta va mirar cap amunt i va
veure un esquirol molt enfadat que la mirava desafiant.
—Soc l’Espurneta —va respondre—.
De matinada he caigut des del cel dins
d’un llamp.
—Però és molt perillós que estiguis
aquí! Pots calar foc al bosc! —va cridar
l’esquirol—. Aquí hi vivim molts animals
i plantes, i ens moriríem! A més a més,
ben aviat arribarà el fred. Necessito tro-

bar un bon lloc on fer un cau per passar-hi
l’hivern, i aquesta alzina...
No havia acabat de parlar que l’Espurneta el va interrompre:
—No puc marxar d’aquí! Si surto
d’aquesta alzina m’apagaré i em convertiré en un bocí de carbó. Necessito aquest
amagatall per viure!
I tot seguit va preguntar:
—I tu, no em podries ajudar?
—Ajudar-te!? —va exclamar l’esquirol—. Com puc ajudar-te? Si m’acosto
a tu em cremaré! I si et deixo aquí es calarà foc al meu bosc! —cridava espantat
saltant d’una branca a l’altra.
Aleshores l’Espurneta li va dir:
—Jo podria mantenir calentó el teu
cau, i tu... Tu em podries protegir del fred
i de la pluja...
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