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Teniu imaginació? Sí? Millor perquè en necessitareu molta per imaginar com era 
Benaula, el país del mirall de la veritat. Potser ja n’havíeu sentit a parlar algun cop. 
No? Doncs som-hi, que alguna vegada havia de ser la primera. 
Molts i molts anys enrere, Benaula era un país pròsper i ric, on tothom que hi vivia 
era feliç. L’encerclaven unes muntanyes altes i escarpades. A l’hivern estaven 
coronades per la neu, i a l’estiu, quan aquesta neu es fonia amb la calor, l’aigua 
corria cap avall, a la terra plana. Rierols i torrents alimentaven els frondosos boscos 
d’alzines i pins, i regaven amb generositat uns prats i uns camps verdíssims, que 
sempre donaven fruit gràcies a aquella aigua acumulada al cim de les muntanyes 
durant els mesos de fred.  
 
Benaula també tenia uns quants pobles i ciutats, és clar, i els pobles i les ciutats 
tenien tallers, botigues, col·legis, parcs, places i gent, com en tenen tots els pobles i 
totes les ciutats del món. Però els carrers eren sempre nets i polits. Sempre se 
sentien rialles i corredisses de mainada pels carrers. La gent era amable. Se 
saludaven i es deien “bon dia!” i “bona tarda!” amb gran entusiasme.  
 
Segons com, hauríeu dit que mai no tenien pressa. Quan algú els demanava 
qualsevol cosa sempre tenien temps per atendre la petició, fos quina fos. Si algú 
els demanava com arribar a qualsevol lloc, l’acompanyaven. Si veien un foraster 
amb aire desorientat, de seguida li preguntaven d’on venia i on anava i si el podien 
ajudar en res. A l’hora de treballar, treballaven de valent i amb alegria, sense córrer 
però sense perdre el temps. 
 
Si amb una màquina del temps poguéssim viatjar a Benaula, segur que no hi 
hauríem vist mai deixalles per terra ni cap paret guixada. La gent mai no feia malbé 
les coses dels altres perquè no els hauria agradat que un altre fes malbé les seves. 
També tenien molt clar que les coses que no semblen de ningú –com la font de la 
plaça, l’estany on s’abeura el bestiar, o els boscos i els prats, que eren comunals-, 
no semblen de ningú però són de tots i, per tant, també són una mica nostres. O 
ben mirat, són del tot nostres. 
 
A Benaula gairebé mai no s’hi sentien discussions com tantes en sentiu aquí. I mira 
que n’hi ha, de discussions, al cap del dia: que si el partit de futbol de diumenge, 
que si aquell no vol jugar a això o a allò, que si l’altre diu que aquest ha fet trampa, 
que si aquell diu que el de més enllà no col·labora prou amb el grup del treball de 
classe de Medi o vés a saber per què. La gent anava i venia de la feina xiulant i 
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cantant. Als vespres, la gent sortia al carrer a xerrar i a explicar-se com li havia anat 
el dia. 
 
Els nens jugaven i corrien. Els grans parlaven de les seves coses en rotllanes. En 
aquells temps encara no hi havia televisió, però als habitants de Benaula no els 
feia cap falta. I al telenotícies no haurien pas sabut què explicar. ¿Com s’explica la 
felicitat? La felicitat es viu i no és notícia. 
 
Ara em direu que això no s’ho creu ningú, que és un conte. Ja he advertit de 
seguida que us caldria imaginació, molta imaginació. Però sempre hi ha una 
explicació per a tot, i en aquest cas l’explicació és el mirall de la veritat. El mirall de 
la veritat era un mirall prodigiós. No sabria dir si era exactament un mirall màgic, 
però, en qualsevol cas, tenia la virtut de dir la veritat a qui el consultava. Se li podia 
fer qualsevol pregunta i el mirall sempre tenia la resposta. Si algú feia una malifeta, 
el mirall ho sabia. Si algú robava les gallines del veí o algú enganyava la botiguera 
amb el canvi, el mirall ho sabia. Quan dos es barallaven, i es presentaven davant 
del rei perquè impartís justícia, el mirall sabia qui mentia i qui deia la veritat. 
Davant de qualsevol problema, el mirall hi trobava la solució justa i adequada.  
 
Amb un ajut tan infal·lible, el rei mai no s’equivocava. Feia centenars d’anys que els 
reis de Benaula prenien sempre la decisió justa. El poble ho sabia, i sempre que 
sorgia un problema, per petit que fos, s’apel·lava a l’autoritat del mirall per 
resoldre’l. Amb el temps, de tot se n’aprèn, fins i tot a resoldre problemes. I a 
Benaula van tenir un bon mestre. De mica en mica, els problemes van disminuir, i 
al final van desaparèixer tots els conflictes, totes les batusses, totes les 
discussions. 
 
¿Qui s’atreveix a fer una malifeta si t’han d’enxampar sense remei? Potser primer 
va ser per por del càstig. Després perquè els costums s’acaben imposant. I de mica 
en mica la gent va descobrir que compartir i cooperar era molt millor. Si enlloc de 
barallar-me amb tu, ens ajudem, tots dos aconseguim més coses. Va desaparèixer 
l’enveja. Va desaparèixer l’egoisme. La gent es preocupava pels seus veïns. Tu em 
deixes el carro que jo necessito i jo et deixo el cavall. Tu m’ajudes a segar el blat i jo 
t’ajudaré a collir les peres i les pomes. 
 
Va arribar un dia en què ningú pensava que es pogués viure de cap altra manera. 
Ja no hi havia ni rics ni pobres. Tothom tenia el que necessitava i estava disposat a 
compartir el que li sobrava. Van passar tants i tants anys en una harmonia gairebé 
perfecta (dic gairebé perquè sempre hi ha algun trapella que ha d’aprendre quatre 
coses o algú que s’equivoca) que un dia el rei va decretar canviar la bandera del 
país. A partir d’aleshores la bandera del país va ser blanca, i l’escut, dues mans que 
es feien una encaixada. Brodat sota l’escut hi figurava el lema “Ajuda i deixa’t 
ajudar”. 
 
Però com que un dia o altre les coses poden canviar, van canviar. El rei, que tenia 
dos fills, es feia gran i se sentia cada vegada més cansat. La tradició era que el fill 
gran heretés la Corona, però quan va consultar-ho al mirall, el mirall el va advertir 
que el seu fill gran era un perill per a la felicitat del Regne. L’home va voler fer cas 
d’aquelles advertències, però com qualsevol pare s’estimava el seu fill, i va decidir 
que el fill gran i el petit compartirien la responsabilitat de governar Benaula.  
Un matí els va reunir tots dos per comunicar-los la seva decisió. Se sentia gran i 
volia deixar la responsabilitat del Govern. Ells eren joves, intel·ligents, honestos, i 
amb l’ajut del mirall de la veritat tot seria com sempre.  
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-Vull que governeu junts –els va dir-. Així sereu un exemple de la cooperació i la 
concòrdia que regna des de fa segles a Benaula.  
El fill gran es va enrabiar. No pensava compartir la Corona. Sempre havia pensat 
que seria només per a ell. La tradició era aquesta: el fill gran hereta la corona. El 
pare va suplicar calma. 
-El mirall de la veritat ho recomana. Anem a la sala del mirall. Seguint el seu consell 
hem prosperat. La gent és feliç. Nosaltres som feliços. Si seguim els seus consells 
continuarem sent-ho- va dir el rei als seus fills.  
El fill gran no volia entrar en raó. Ni les explicacions i arguments del pare, ni les 
expressions de bona voluntat del germà petit, ni les advertències del mirall no el 
convencien. 
 
-Tot per culpa d’aquest tros de mirall vell i atrotinat que té més de mil anys!- va 
cridar. I sense que ningú pogués aturar-lo va etzibar un cop de cadira al vidre, que 
es va esmicolar en desenes de trossos. Amb el mirall trencat, amb tot de trossos 
escampats per terra, ben rabiós, encara trepitjava els bocins. Hi saltava al damunt 
amb tota la fúria, esmicolant-los més i més, fent-ne cada vegada talls més petits, i 
encara més petits, com engrunes. 
 
Al carrer dues persones que parlaven sobre el temps van començar a discutir tot 
d’una. Els nens que jugaven a pilota van començar a barallar-se encara no se sap 
per quin motiu. El pare que cridava el nen a sopar el va haver de renyar perquè no 
responia i feia el ronso per entrar a casa. A la nit, havent sopat, tothom es va 
quedar a casa i ningú no va sortir a fer petar la xerrada com passava cada dia des 
de feia anys i panys.  
 
L’endemà, el rei va comunicar la gran tragèdia: el mirall de la veritat s’havia trencat 
i ara estava escampat en mil bocins. Potser mai més no podrien ajuntar-los tots o 
no podrien fer-los encaixar amb exactitud per tenir una veritat completa com la que 
els havia reportat segles de felicitat. Des d’aleshores la veritat, a Benaula, com 
arreu del món, és una veritat parcial, un tros d’un mirall esmicolat. Cada tros és 
una part de la veritat, però no és tota la veritat. Sovint tothom té una mica de raó 
però poques vegades la té tota. I moltes vegades tenim raó però també en té, ni 
que sigui una mica, qui pensa diferent.   
 
Per això els pobres habitants de Benaula van haver d’aprendre a negociar, a pactar, 
van haver d’esforçar-se a treballar en equip, van haver d’esforçar-se a entendre els 
motius de l’altre, a respectar-se, i encara s’hi esforcen cada dia –com ho fem 
nosaltres- si és que no han pogut reconstruir del tot aquell vell mirall. 
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