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Aquesta història va passar de debò en un poblet de França. Allà, com en 

tants altres pobles, hi havia dues cases veïnes, ben iguals. El que ja no és 

ben igual és el seu jardí. En una hi ha tot de ferralla escampada per aquí i 

per allà. Hi viu un foraster estranyot de qui ningú en sap l’ofici perquè no 

parla amb ningú ni surt mai de casa. A l’altra casa hi ha un hort molt ben 

cuidat per on passeja l’ànec Quacuac, a qui la senyora Matilde, la mestressa 

de la casa i de l’hort, estima més que qualsevol altra cosa o persona 

d’aquest món. De dia, l’ànec Quacuac s’atipa de valent mentre la senyora 

Matilde ven les verdures del seu hort al mercat.  

I quan es fa fosc, la senyora Matilde crida en Quacuac, entren a casa, i es 

fan companyia mentre s’encén el llum de la casa del costat i el veí misteriós 

comença a fer un soroll estrambòtic. Totes i cadascuna de les nits d’aquest 

món, mentre la senyora Matilde fa moixaines i carícies al seu ànec estimat, 

comença la saragata del veí: Cling! Pam! Pam! Garranyic! Garranyec!  

-Carxofes! –exclama la senyora Matilde--Quin veí més escandalós que tinc! 

Al poble diuen que és rellotger, però jo no m’ho crec! Així no hi ha qui 

dormi! I jo, per anar al mercat, m’he de llevar molt d’hora! Bròquils 

esquerdats! Ja n’estic tipa! I tu Quacuac, pots dormir? He de trobar una 

solució per posar fi a aquest rebombori... mmm, deixa’m rumiar... 

 L’endemà la senyora Matilde va trucar a la porta del veí. Toc-toc! Li volia 

proposar un pacte:  



-Miri, senyor Nosécomsediu, vinc a fer tractes: Vostè, de nit, fa massa soroll 

i no ens deixa dormir ni a en Quacuac ni a mi! I jo m’he de llevar d’hora, 

perquè he de vendre les verdures del meu hort al mercat. A veure què li 

sembla el que li proposo: jo li prepararé cada dia un bon dinar i un bon sopar 

amb el bo i millor del que hi hagi al mercat. I vostè deixa de picar ferro 

durant la nit. Què me’n diu?  

-Estimada senyora: en primer lloc he de demanar-li perdó si l’he molestat. 

Disculpi’m. En segon lloc també li demano perdó per no haver-me presentat 

abans: em dic Jacques de Vaucanson i sóc inventor. I en tercer lloc, accepto 

encantat la seva proposta. Sé fer tota mena de màquines, però no sé 

cuinar... Li prometo que mai més treballaré de nits.  

I van fer una bona encaixada de mans per tancar aquell tracte tan bo.  

Va passar el temps i la senyora Matilde estava més contenta i ufana que 

una escarola ben regada amb el tracte que havia fet amb el veí.  

De bon matí anava al mercat on tothom li comprava els raves, les 

pastanagues, les bledes i els enciams de l’hort. I al vespre, amb el bo i millor 

de la collita, preparava el sopar i el dinar del senyor Jaques, que se’n llepava 

els dits i s’engreixava a ull nu, perquè la senyora Matilde era una cuinera de 

primera!  

I en Quacuac? Ah! A l’ànec també li anaven bé les coses, perquè tenia 

permís per picotejar tant al taller de l’inventor com a l’hort on cagava.  

Però en Quacuac només era un ànec aviciat i beneitó que no sabia distingir 

entre un cargol dels que passegen entre les cols, i un cargol de mecànic. De 

manera que, un dia fatal, en Quacuac es va empassar un cargol rovellat 

grossíssim, negríssim i gruixudíssim i... es va morir! Ooooohhh!  

Quan la senyora Matilde va veure en Quacuac mort, va tenir el pitjor disgust 

de la seva vida. Qui li faria companyia, ara? Qui li abonaria l’hort? Què faria 

al vespre, ara que s’havia quedat sola i ben sola? Es va fer un fart de plorar 

que no us el puc ni explicar. I cada vespre, plora que ploraràs, posava 

floretes al voltant del retrat de l’ànec, perquè enyorava el seu amic: 

-Raves i carxofes, snif!—va deixondir-se la senyora Matilde—Qui truca a 

aquestes hores?  



-Sóc jo, el seu veí. Li porto un regal....  

-Snif! No estic per regals, senyor Jacques...  

-Estimada veïna, vostè i el seu ànec m’han fet companyia tots aquests 

mesos. Vostè especialment m’ha fet uns guisadets que m’han permès 

acabar els meus invents. Uns invents tan extraordinaris que els enginyers 

de París els volen comprar tots. O sigui que me’n vaig del poble, però abans 

de marxar, vull fer-li un regal. Un bon regal, crec. És un autòmat, un ànec 

metàl·lic que ni es rovella ni es mor, ni s’empassa els cargols, tubs i rodetes 

de què està fet. Com en Quacuac, l’ànec autòmat de Jacques de Vaucanson 

també fa companyia, també menja...i, el més extraordinari és que també 

caga! Accepti’l, senyora Matilde. Si us plau, no vull deixar-la sola i sense 

ànec a casa...  

I ell se’n va anar camí enllà, cap a París, i va deixar la bona senyora Matilde 

admirada amb aquell ànec prodigiós, que no solament caminava, cridava i 

menjava exactament com un ànec de debò, sinó que fins i tot sabia fer 

cacotes rodones com pilotes!  

Un ànec així, ja el voldria jo per a mi, però la veritat, en aquesta història -

que va passar de bo de bo- és que mai, mai, mai més n’hi ha hagut un 

d’igual, perquè mai més hi ha hagut un inventor com Monsieur Jacques de 

Vaucanson.  
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