
UNA MÉS A LA FAMÍLIA 

 

Vet aquí una història com moltes d'altres, però amb molt d'amor que comença 

un dia meravellós quan  l'Àneu, que tenia  9 anys i quasi sempre portava les 

botes i els pantalons de genet, raspallava el Tro, el seu cavall elegantíssim de 

color negre i pa.  

Els dos s'estimaven molt, jo diria que eren ben bé inseparables. L'Àneu cada 

dia li donava menjar i aigua, el raspallava amb molta suavitat i el banyava. El 

cuidava moltíssim! Les hores li passaven molt ràpid a l' estable que tenia just al 

costat de casa seva. Allí s'hi trobava tot allò que ningú s'hagués pogut 

imaginar; fins hi tot un raspall pel cavall de fusta de pi que va fer l'Anna, la 

germana gran. I, també, tots els trofeus i medalles  que guanyava estaven molt 

ben col·locats, en un prestatge  cobert que tenia dins l'estable. 

Quan el Tro ja estava ben raspallat, tots dos van anar a donar un passeig al 

bosc dels encanteris; ella l'anomenava així, perquè allí dins s'hi trobava tant i 

tant bé, envoltada de natura i enmig dels fantàstics arbres amb el seu color 

verd viu de sempre. 

Era el lloc on més li agradava anar a passejar. Allí, a més de contemplar els 

arbres i les moltíssimes tonalitats de verd; gaudia sentint l'olor de bosc humit i 

de naturalesa.  

La noieta anava feliç, corrent i gaudint amb el seu cavall; tot anava bé, però el 

Tro va ensopegar amb una branca caiguda que hi havia enmig del camí. 

L'Àneu no va poder mantenir l'equilibri i va caure al terra. El cavall, espantat, va 

marxar corrents i ella es va quedar enmig del bosc sola, feta caldo. 

Més tard quan ja feia dues hores que havia caigut del cavall va sentir un soroll 

espantós que venia de darrere dels arbusts. Es va empassar saliva i va anar a 

fer un cop d'ull com podia, una mica coixeta, i va tenir un ensurt de mort! Dels 

arbusts va sortir una gosseta perduda de mida petita de color marró claret i 

negre que es va estirar al seu costat. 



Mentrestant, a casa de la nena els seus pares: l'Eva i en Guillem i la seva 

germana gran, l'Anna, estaven tremolant com les fulles de trèvol de tanta 

preocupació que tenien, era molt tard i l’Àneu encara no havia tornat a casa. 

El cavall que no es va fer ni una ferideta i quan va ser capaç de parar, després 

de la corredissa que havia fet, va recapacitar i va pensar que amb els seus 

amics  havia de tornar a buscar la nena. No volia, per res del món, que estès 

malament.  

El Tro va agafar una fulleta allargada amb la seva boca i la va convertir en un 

embut per poder cridar a tots els seus amics. Va omplir el pulmons d'aire i, tant 

fort com va poder va renillar: hiiiiiiii!! 

Als pocs minuts, van començar a aparèixer cavalls de diferents mides i colors; 

però no van ser  els únics que van acudir a la demanda d'auxili del cavall; 

sorprenentment també es veia com els arbres i els arbusts del bosc es 

començaven  a moure i a poc a poc s'anaven ficant a la vora del Tro. 

Quan ja estaven tots reunits, el cavall els hi va explicar tot el que havia passat i 

també els hi va dir que quan l’Àneu va caure, ell es va espantar tant que no 

sabia on havia passat el fet, així era que no sabia  on buscar-la.  

Els arbres, uns roures molt grans, van dir que ells com que eren tan alts 

podrien intentar de localitzar la nena  i que mentrestant els cavalls i els arbusts 

la podrien buscar per terra ja que, podria ser, que s'hagués amagat en algun 

lloc. 

L'Ot, un dels cavalls més savis, va anar a buscar mantes, menjar, aigua i altres 

coses per si  ho necessitaven quan la trobessin.. 

Mentrestant l'Ina, l'euga més tranquil·la, va anar més lluny d'on tots buscaven i 

va trobar una caseta feta amb rametes de pi. S'hi va anar acostant perquè li 

semblava sentir... una gosseta. Tafanera com era i estranyada per aquells 

aguts lladrucs, va decidir anar a donar-hi un cop d'ull. 

I, sort que ho va fer, perquè allí, en aquella caseta va trobar la nena 

acompanyada d'un cadell de gos. 



Sense pensar-ho dues vegades va avisar tots els altres i quan van arribar, va 

passar un fet ben estrany. El Tro, amb el mateix embut que havia utilitzat per 

fer d'altaveu, el va desplegar amb molta cura i el va posar damunt la ferida de 

la nena i, com si fos màgia, la ferida  es va anar tancant fins que no en va 

quedar ni rastre. 

L'Ot, nerviós, impacient i sense parar-se a pensar què necessitava la nena li va 

donar tot el que portava: mantes, aigua, unes fruites... En veure això, tots els 

altres es van ficar a riure i l'Ot, una mica vermell de vergonya al començament, 

també va esclatar en una riallada. 

Tots estaven contents d'haver-la trobat junt amb la seva nova amiga, la 

gosseta.  Havia arribat l' hora que cadascú retornés al seu lloc. Els arbres i els 

arbusts havien de  tornar al bosc; però quan ja hi anaven de camí, alguna cosa 

no els va agradar gens: els seus  forats estaven plens de brossa! Llavors 

l'alegria es va anar transformant en tristesa i indignació; com podia ser que al 

bosc hagués arribat tanta porqueria?   

Però aquella colla tan diversa, sense pensar-s'ho dues vegades, va ficar fil a 

l'agulla: així que tots plegats els cavalls, els roures, els arbusts, la gosseta i 

l'Àneu van començar a treure bosses de plàstic, llaunes de begudes, papers... 

i, com que eren tants,  ho van aconseguir en un plis plas. Van ficar-ho tot en 

bosses i ho van anar a tirar als contenidors més propers.  

Més tard es van acomiadar tots, els arbres i els arbusts es van quedar al bosc  i 

els cavalls van tornar tots a casa seva. 

L' Àneu,el Tro i la Kira, nom que va ficar a la gosseta, van anar cap a casa on 

els esperaven els seus pares i la seva germana. 

En arribar els hi va explicar tot el que havia passat i tots es van fer una 

abraçada d'allò més amorosa. En acabar van fer un bon tiberi per celebrar que 

havien tornat a casa sans i estalvis i també per celebrar que la Kira era una 

més de la família. 



A l'Anna , no li va agradar gens la part de la història on explicava que havien 

hagut que recollir molta brossa. Ella els va dir que sempre s'havia de cuidar i 

respectar la natura i que mai s'hi havia de tirar brossa. 

I això és tant veritat com que aquest conte s'ha acabat! 
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