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         Alexandra Grebennikova 
El cabirol i l’escurçó 
 
L’escurçó era una serp d’inclinació filosòfica, partidària d’epicureisme. L’objectiu de la vida, 
deia, consisteix en procurar el plaer. Els cinc pecats capitals, la por dels esperits, la por dels 
humans, la por del dolor, la por de la mort i la por del destí els percebia com una gran mania 
de tenir por. I no en tenia. No era ni vell ni jove: a la flor de la vida, diríem. Tenia un cos de 
ziga-zagues, un cap triangular amb ulls rodons, i dos magnífics ullals que li penjaven de la 
mandíbula.  
 
El cabirol era un mascle solitari d’hàbits crepusculars. Sortia al prat al capvespre, per afegir 
herbes a la dieta. Duia una expressió de sorpresa als ulls intensos i el cap un xic inclinat, com 
excusant-se per haver aparegut. Era compacte i energètic. El vaig veure mentre pujava al 
refugi guardat i vaig saber que és l’animal més bell de la natura.  
 
Cada cop que el cabirol sortia al prat, l’escurçó ja hi era. De primer el cabirol fugia dels ulls 
inquisitius amb pupil·les verticals. Marxava galopant, sentint el vent. L’endemà tornava a 
treure cap del bosc. L’ombra grisa jeia a l’esquerda d’una roca. La seva eterna presència 
immòbil l’omplia de tranquil·litat. El cabirol sabia què s’havia de fer en trobar-se amb un 
escurçó, i no el molestava. I per als escurçons no hi ha cap llibre escrit d’allò que s’ha de fer. 
L’únic que diu el manual dels escurçons és, si et toquen la moral, ataca; si et sents 
amenaçat, ataca. Si no tens escapatòria, ataca. I el cabirol sabia guardar distàncies.  
 
Un dia l’ombra li parlà amb una veu dolça i baixa, amb un accent estrany per a l’oïda d’un 
herbívor. “T’agrada observar-me. Oi que sóc ben bonic?” “S’ha de ser bo,” contestà el 
cabirol. La serp ho rumià. “Jo no sóc bo. I tinc verí potent. Sóc un perill, jo,” afegí, amb un 
deix d’orgull. “Ui, què valent,” – va fer el cabirol. Ell, que no tenia verí ni ganes de tenir-ne, a 
èpoques sentia a les venes l’agressivitat brutal de la família dels cérvols, capaços de matar 
als rivals. – “Però mira, sembla que caic bé als animals,” ironitzà l’escurçó. “A mi, sí,” 
confessà el cabirol.  
 
Tota amistat és un miracle. A l’escurçó li afalagava que algú volgués sentir les elucubracions 
d’una espècie protegida de sang freda. El cabirol, reservat i prudent, parava l’orella. I també 
s’obria. Parlava dels esperits que es vengen dels que no els respecta, dels menairons que 
confonen els peus dels incrèduls, i dels humans, que són imprevisibles, i mai se sap què 
tenen a la ment. 
“Els homes?” – preconitzava l’escurçó. – “Són tristes criatures vulnerables. Jo no tinc por 
dels homes, ni dels esperits, ni del destí”.  
“Sí, tots som diferents,” reia el cabirol. “Però tenim coses en comú.” 
“Ah? Quines coses?” feia l’escurçó, cruspint-se una sargantana. 
“Quan se’ns acosta un home, els dos fugim.” 
“Prou. I què més?” 
“No sé volar,” improvisà el cabirol. 
“Què dius. Jo tampoc,” admetí l’escurçó.  
 
I van començar les pluges. No eren els ruixats curts típics d’Andorra. Un plugim interminable 
deixà la terra molla fins al nucli, en blocs de fang. Era un moviment de sòl, allò que va 
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percebre l’escurçó. No creia en premonicions. Sabia què anava a passar. Va arribar a temps 
per veure com les peüngles relliscaven per les pedres. El cabirol va caure al riu amb un flop. 
 
Com una cinta d’argent feta un llamp, l’escurçó saltà al Valira. Lliscava per la corrent, entre 
les pedres que ferien l’amic de l’ànima. El cabirol s’ofegava. L’escurçó sentia els crits 
desesperats de la bestiola, sentia l’alè accelerat pel pànic, i es fonia per rescatar-lo, per 
alleugerir-li el patiment. Les dones d’aigua el miraven rialleres. Elles sabien, filles del riu, que 
els escurçons, a banda del verí, ben poca cosa tenen de profit. No tenen braços, no tenen 
cames, no tenen forma de salvar ningú. I l’escurçó lliscava Valira avall. Sempre havia sabut 
que faria alguna cosa heroica i bella a la vida, però s’equivocava. No hi havia res a fer. 
Maleint els esperits sarcàstics i el dolor aliè, el destí feroç i la mort imminent, s’esmunyí a 
les herbes. 
 
De sobte, el pas del cabirol per les aigües s’aturà: el frenà una roca gegant. Se sentí un xiulet 
que pinçava l’aire: era el dard somnífer dels banders. Àgil, com feta de cossos de desenes 
d’escurçons, la corda baixà per repescar el cos immòbil de la bestiola. D’una tirada, se 
l’emportà, – tal vegada, desitjà l’escurçó amb tota la sang freda que li quedava, cap a la 
llibertat i la salvació. Perquè els homes són imprevisibles, mai no se sap que tenen a la 
ment. I l’escurçó mirava el cabirol des dels matolls, amb ulls de serp, els únics que tenia. 


