
Petit conte de guerra 
Mar Bosch 

 
Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, un nen sol a dins del bosc més feréstec i 
llunyà d’Esparta. Era el bosc on els espartans abandonaven els seus nens durant un 
temps perquè esdevinguessin homes. Malgrat això, malgrat que aquells nens acabaven 
esdevenint homes i no una altra cosa, els anomenaven “els nens llop”. 
 
Sabreu que els espartans tenien fama de lluitadors. Que tot en la seva cultura estava 
encarat a fer-se fort i a no necessitar ningú més si no era per defensar la pàtria. No 
pregaven als seus déus per un bon clima o unes bones collites. La prosperitat, entesa 
així, no els interessava. Els interessava, en canvi, pregar perquè mai, mai, els 
abandonessin les forces o el coratge contra l’enemic. I no podien deixar que cap 
generació oblidés la importància de les seves creences. Així que, quan un nen fort 
naixia, era separat de la seva família. Després, quan amb prou feines sabia jugar, se’l 
deixava sol a la intempèrie, molt abans que aquells jocs que assajava li traguessin del 
cap les ganes de guerrejar.  
 
Així que, allà, al bell mig del bosc més feréstec i llunyà d’Esparta, un nen va haver de 
fer totes aquelles coses bàsiques per sobreviure. Va procurar-se un refugi on poder 
passar les nits, abrigat entre fulles seques. Va alimentar-se primer d’arrels, després de 
fruites i, finalment, d’animalons que es deixaven estabornir amb el seu tirador. 
 
Un dia, enfilat dalt d’un arbre, es va preguntar en què es diferenciava del senglar del 
qual havia fugit allà dalt. —Aquesta bèstia m’hauria envestit! —va pensar mentre 
estirava la corda que faria caure el porc dins la seva trampa—. En què sóc diferent jo, 
d’aquest porc salvatge atrapat en un forat? 
 
Així que va baixar del tronc de l’alta alzina i es va apropar a la bèstia, mig atordida per 
la caiguda. Quan es va haver calmat, va aconseguir treure-la, amb gran destresa i 
enginy. Encara no sap com va fer-ho. Un cop fora, el porc li va clavar aquells ulls 
omnívors a l’ànima i va fregar la pota del davant contra la fullaraca, com un toro de 
plaça. El nen se li va acostar, amb el cap cot i el palmell de la mà estesa, tan 
serenament que al porc li va semblar que allò que li acaronava l’aspre llom no era una 
mà de nen, sinó una brisa dolça d’aire. 
 
Des d’aleshores trescaven junts pel bosc, en un vincle de confiança mai vist en tot el 
món conegut. Grataven la terra i hi trobaven de tot. Llauraven el soll del bosc, 
descobrint sota la torba humida, un miler d’aliments que mai hauria cregut poder 
menjar. Dormien arraulits en un racó que s’havien fet seu i el nen, se sentia segur amb 
l’escalf de la bèstia més grossa del bosc més feréstec i llunyà d’Esparta. 
Van passar molts dies, tants que no els podia comptar. Tants, que gairebé no 
recordava qui era i d’on venia. Va perdre la noció del temps i sovint creia ser una 
criatura del bosc, com qualsevol altra. Fins que un instant precís, quan estaven buscant 
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menjar amb el seu company porc, van sentir moure’s alguna cosa entre les fulles. Era 
un cérvol ferit que no podia mantenir-se dempeus. Tremolava. Queia. S’aixecava i 
tornava a caure.  
De sobte, el senglar va envestir violentament la pobra bèstia ferida. Li va clavar els 
ullals amb tota la força que l’animal podia reunir.  
Va ser aleshores que el nen va tornar a pensar: En què seré diferent d’aquest porc 
ferotge? I la resposta el va fer sentir tan sol, que va creure que havia de tornar a casa. 
Va recordar que estava sobrevivint a la força, que estava fent totes aquelles coses a 
desgrat perquè ell no volia ser cap guerrer, ni cap supervivent, ni cap nen llop, ni cap 
altra mena de bestiola.  
Va recordar que només volia ser un nen i que es concentraria en el nen que volia ser. 
Que buscaria la seva família, que es faria gran al seu costat, que després ja pensaria 
què volia ser i que així ho explicaria als governants. Potser només calien bones 
paraules i convenciment. Ningú fins aleshores ho havia intentat. Ho tenia decidit: 
tornaria a la ciutat i els diria a tots aquells homes que ell no volia ser cap guerrer, 
malgrat haver superat totes aquelles proves de coratge i fortalesa.  Així que va 
preparar el porc com si fos un cavall, penjant-hi un fardell amb tot de queviures per al 
viatge de tornada. Van desenfilar el camí del bosc i es van aventurar plana enllà, entre 
els congostos altíssims. Anava vestit amb les pells d’un ca, el primer que havia mort, i 
cavalcava el gros senglar, arrapat a la seva cabellera negra. 
En arribar a les portes de la ciutat, una munió de militars eufòrics l’esperaven. Estava 
sorprès. El van rebre amb laudes i serpentines. A ell i 299 nens més que tornaven rere 
seu, decidits i amb el posat seriós.  
—Vosaltres també éreu al bosc? No us he vist en tot el camí ni cap dels dies !–Els 
pregunta mentre l’avancen amb marxa de rellotge. 
—Sí que hi érem però tu no ens has vist. Nosaltres i uns quants que no han tornat.  
—Han decidit quedar-se al bosc?  
—No, se’ls deu haver menjat alguna fera o s’han mort de gana o de fred o de por…—
Diu l’únic que es digna a contestar.  
—Això és terrible!  
—Així és la vida! Ja ho hauries d’haver après! —crida sense aturar la marxa. 
 
I el nen que no volia ser un guerrer es va aturar davant les muralles. No n’estava tan 
segur, aleshores, de poder convèncer els governants que el deixessin jugar i créixer en 
comptes d’anar a la guerra. Semblava que era l’únic nen d’aquella tropa que estava 
disconforme amb el seu destí. Matar el repugnava. La sang el repugnava. I si tornar a 
casa volia dir, haver de comportar-se com un llop la resta dels seus dies, preferia ser 
com un porc salvatge. Per això va pensar que podria tornar al bosc, recular 
discretament. Un cop hi fos, potser podria ajudar aquells que no se’n sortien tan bé 
com ell. Es farien una barraca i viurien com bonament poguessin. Reclutarien senglars. 
Si fer pinya amb un porc li havia estat fàcil, amb d’altres com ell, li’n seria encara més. 
Però sabia que algun dia algú els acabaria assaltant, perquè aquell bosc era el bosc on 
s’entrenaven les feres humanes, aquelles feres que l’avançaven com un exèrcit de 
tèrmits. Però també tenia el petit pressentiment que no n’hi havia de supervivents al 
bosc. Per primera vegada en mesos, aquell nen va tenir por. 
Però com que era molt valent, va decidir que no s’enfrontaria a ningú ni tampoc 
fugiria. Ho resoldria a la seva manera. —Marxa!— Va fer mentre engaltava un cop al 
cul del porc. —Marxa! Torna! Se’t menjaran!— I quan del porc només en quedava una 
lleu polseguera a l’horitzó, va agafar aire, va comptar fins a tres i va entrar amb la 
resta, intentant passar al més desapercebut possible, confonent-se entre el riu de llops 
espartans que s’acostaven a la ciutat, victoriosos.  
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Els va imitar la cara de llop tota l’estona i va abaixar el cap com els altres quan, posats 
en renglera, els anaven col·locant l’uniforme militar. Era una cuirassa d’un metall 
daurat i brillant, sobre les vestimentes vermelles. Els colors de l’or i la sang, de la glòria 
i la victòria, la màxima de l’acadèmia militar on s’havia d’estar durant els pròxims anys. 
 
Què en faria ell de tots aquells llautons si no volia pas abraonar-se contra ningú? Com 
ho faria per sobreviure allà? Allò seria mil vegades més difícil que passar els dies al 
bosc. Aviat, va trobar una petita distracció que li va fer més suportable l’acadèmia. Un 
joc que, de mica en mica, li va canviar la vida: els dies que feia més sol, observava que 
si hi encarava l’escut d’una determinada manera, se’n desprenia una lluentor molt 
brillant, una ràfega de llum tan potent que podria haver travessat qualsevol cosa. 
Observava també que hi havia algú a fora del recinte de l’acadèmia militar, que també 
havia après a fer el mateix. Així, cada dia després de la instrucció, el nen sortia al pati 
d’amagat i es feia llums amb aquell altre que també les feia. Ben aviat, van 
desenvolupar un codi de lluïssors curtes i llargues amb el qual mantenien llargues 
converses. Parlaven del temps, de la vida, de les xafarderies de l’escola. Parlaven de 
tot durant hores i hores. Un dia, van acordar que es trobarien el matí següent a 
l’adreça exacta d’on li retornava el reflex del sol.  
Emocionat, es va plantar davant la casa d’on venien les llumetes. Era una casa petita, 
blanca i quadrada, amb grans finestrals blaus. Li va sobtar aquella arquitectura, perquè 
totes les cases del poble tenien espiells en comptes de finestres i estaven pintades 
amb colors discrets. 
Va picar a la porta. En van sortir tres nenes i una mare que li van donar la benvinguda. 
El van fer passar. Van seure a la taula, li van oferir llet i dolços. Van començar a parlar. 
Es veu que feia anys el pare havia mort a la guerra i els militars els havien pres el fill 
més gran. Va pensar molt endins com li agradaria ser aquell germà que els havien pres 
i que seria una casualitat magnífica. De sobte, va començar a trobar que s’assemblava 
amb aquella gent. No tenien les espatlles tan cepades, però eren de bon recolzar, com 
les seves. No tenien uns ulls tan vius però tenien exactament el mateix color, d’un 
ambre rogent esquerdats de negre. En això s’hi van fixar tots en el mateix moment, 
com en una revelació.  
Van acostar tan ràpidament els caps per comprovar-ho que gairebé xoquen. I la petita 
de la família va esclatar a riure, calcant fil per randa els sorollets que tan especial feien 
la seva rialla. —Rius com jo!—va dir el nen com si hagués desenterrat un gran tresor— 
Ningú que conec riu com jo! Llavors tots van riure com ningú altre reia a la ciutat. 
D’aquesta manera, va adonar-se que aquella gent era la seva autèntica família, de la 
qual havia estat separat quan era molt petit.  
 
Els va abraçar amb la determinació d’un general. Una força immensa el va envair en la 
calidesa d’aquella abraçada i mentre quasi els esclafava d’amor, va tenir molt clar què 
havia de fer. Estava decidit: era l’hora de viure en pau i sense por. 
 
Entre tots, van acordar com havien de fer-ho. Finalment, van decidir que escriurien un 
carta als governants, explicant que tan sols tenien ganes de viure al camp i algunes 
altres coses que deien més o menys així: 
 
Respectats governants:  
 
Sóc en Bru, un nen que recentment ha retrobat la seva família. Amb la present carta els 
comunico una sèrie d’idees que he tingut i que espero que comprenguin. Fa un temps, 
vaig tornar del meu entrenament al bosc, superant totes les proves obligatòries. Allà 
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vaig aprendre a sobreviure però també a saber molt de mi mateix i per això els he de 
donar les gràcies. La cosa més important que vaig aprendre va ser que no volia ser com 
tots aquells animals del bosc, que els nens que allà estàvem teníem una destresa que 
ells mai podrien tenir: poder decidir, poder enraonar, poder pensar per nosaltres 
mateixos. I crec que aquesta és l’única prova de coratge que vostès haurien d’imposar 
a tots als alumnes per graduar-se. Un examen que es preparés a l’escola i que hauria 
de constar de només una pregunta: —I ara, què? I la resposta, senyors, hauria de ser 
acceptada per vostès, fos quina fos. Alguns decidiran quedar-se i fer-se militars. El bosc 
potser els anirà bé i ja els dic que, pel que he vist,  tindran bons tindran bons guerrers 
per al nostre exèrcit i que defensaran la ciutat enllà dels nostres murs quan calgui. Però 
estic més segur encara, que molts altres decidiran deixar-ho per a més endavant i 
pensar què voldran ser quan siguin grans mentre es fan grans, juntament amb les seves 
famílies. Això últim, respectats governants, és exactament el que vull fer jo i és el que 
els explico que penso fer: senyors, vull fer-me gran a la meva manera. I ho faré bé, 
n’estic convençut. Si vostès ho accepten, la meva família i jo tenim ganes de viure al 
camp i de mantenir-nos criant senglars. La carn, senyors, la  vendríem  al mercat de la 
ciutat, que pel que hem vist, no té gaire entrada d’aquest tipus d’aliment. No aniré a la 
guerra, no. Però puc servir la ciutat d’aquesta manera, si els sembla bé. 
Fins aquí el meu plantejament. Per a qualsevol aclariment, resto a la vostra disposició. 
 
Al cap de poc d’haver enviat la carta, una tropa d’homes vestits amb uniforme va picar 
a la porta. Feien por. Dotze cavalls cuirassats sostenien dotze guerrers cepats, d’un 
posat de pedra.  
 
L’home més gros de tots, el que semblava que manava més, es va avançar de la resta: 
—Qui ha escrit aquesta carta? —diu l’ home mentre baixa del negre cavall. 
—Jo, senyor— contesta en Bru obrint-se pas entre la seva família. 
—Tu? Tu ets l’home que ha escrit això? —Diu el cepat comandant mentre s’inclina per 
posar-se a la seva alçada. 
—Encara no sóc un home jo, senyor.  
—Sí que ho ets. I ara mateix, petit, ets l’home més valent d’Esparta. Mai ningú s’havia 
atrevit a escriure una cosa com aquesta. Mai ningú havia tingut prou força per 
plantejar això que esteu fent. Sàpigues que alguns no t’ho haurien permès. Sàpigues 
que hi havia d’haver un judici. Que amb el teu plantejament ens has desafiat a tots, els 
nostres costums, les nostres lleis. Però això que expliques a la carta que ens ha fet 
pensar molt, sobretot a mi. N’hem parlat durant molta estona i he vingut per dir-te que 
creiem que tens raó. Que et mereixes viure com vulguis, tu i tots els que pensin com tu. 
A partir d’ara només anirà al bosc qui vulgui anar-hi. La resta només ha d’exposar, com 
tu, el que vol fer. I així serà d’ara endavant. amb una sola condició. 
—Quina condició, senyor? 
—Que continueu sent ciutadans d’Esparta! 
—I és clar, senyor! Aniré a l’escola i pagarem tots els impostos corresponents. Tots! 
El militar va esclatar a riure. Els homes de darrere seu, no. Es va girar cap a ells, rient 
encara fortament. Tots van riure llavors. El comandant deixa de riure de cop. Els altres 
també.—Impostos, dius? 
—Sí, impostos! Tot bon espartà ha de pagar els seus impostos... 
—Tot bon espartà ha de ser valent! I ser valent, a partir d’avui, voldrà dir també tenir 
el coratge de defensar amb paraules les pròpies idees, com has fet tu! Moltes felicitats, 
petit home. Espero poder tastar aquesta carn de senglar ben aviat. Bé me’n mereixo 
un bon plat, oi? 
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El comandant va acariciar el cap d’en Bru, despentinant-lo afectuosament. Va tornar a 
enfilar-se al cavall, d’un sol salt silenciós, com si aquella armadura que portava no 
pesés res. Van saludar i van girar cua. 
 
Després d’aquell gran moment, va tenir una alegria tan gran que es va sentir el nen 
més fort del món. Així que va sortir a fora i va enretirar amb les mans la terra de la 
vorera. Es va ajupir a la base de la casa i la va arrancar de terra, com si fos un gran 
queixal. Ningú els va veure marxar. Potser perquè ningú estava preparat per veure un 
nen carregant una casa blanca amb porticons blaus i una família. Van fer camí fins a un 
turonet proper. Al lloc on hi havia més flors hi van plantar la casa, com qui planta un 
arbre que es fa fort, alt i valent amb els anys, com un nen esdevenint home. 
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