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LA REBEL·LIÓ DELS ANIMALS SALVATGES 
(Faula d’un confinament)  

 
Jo, de petit. —Què és aquesta piga que tens, iaia? 

         La meva àvia Pepeta. —No res, ho fa la mateixa bèstia. 

 

—Bons animals salvatges! Us he convocat avui en aquest lloc sagrat dels nostres 

avantpassats perquè molts de vosaltres m’heu fet arribar el neguit per la situació 

creada pel nostre enemic ancestral: el mal anomenat homo sapiens, sigui mascle o 

femella.  

 

Així parlava el rei lleó, amb el seu bram retronant i el seu aplom forjat en la 

capçalera de les pel·lícules de la Metro, des del cim d’una roca que li permetia 

contemplar el seu públic fidel que jeia expectant en un clar de la sabana. Hi veia 

animals de tota mena que contenien l’alè per fruir millor de les seves paraules: el 

goril·la, l’ós, el rinoceront, l’elefant, el tigre, el lleopard, el guepard, el puma, la 

llama, el camell, el coala, el cangur, l’antílop, el búfal, la zebra, la girafa, el llop, la 

guineu, la hiena, el porc senglar, la tortuga, l’àguila, el ratpenat, la cigonya, el 

mussol, el gall fer, l’abella reina, la cobra, la boa, el gripau, la granota, el ferreret 

balear i fins i tot el tritó del Montseny. Satisfet per l’èxit de la convocatòria 

prosseguí: 

 

—Ens estem extingint per l’acció del canvi climàtic i no solament nosaltres, les 

criatures de la terra i de l’aire, sinó també les dels mars: els dofins, les tonyines, els 

taurons, els pops, les sèpies, els llamàntols, les cloïsses, els percebes, les sardines, 

els lluços, els bacallans, les balenes... que ens envien el seu suport incondicional a 

les decisions que prenguem. I tots sabem qui en té la culpa: l’homo sapiens, que 

està destruint el nostre planeta sense cap mirament envers les nostres espècies, 

encara que a algunes, per a més inri, ens hagi etiquetat com a ‘espècie protegida’. 

Hauríem de fer-hi alguna cosa. Teniu alguna proposta? 

 

Del fons de la concurrència es va aixecar el porc senglar que digué: 

 

—Sé que no sóc massa ben rebut, perquè alguns dieu que m’he venut a l’home per 

viure de les seves escombraries. Teniu tota la raó i, com a cap de la meva tribu, 

sento vergonya aliena. Però, per això mateix, poso a la vostra disposició el que he 

conegut d’aquesta espècie maleïda a la que en diem home i dona. Hem après que 

l’homo sapiens dels nostres dies ha organitzat un terrible sistema per resoldre el 

que ell en diu ‘les seves necessitats’ que consisteix en anar cadascú a la seva, sense 

cap mirament per als regnes mineral, vegetal i la resta del regne animal. I també 

hem après que hi ha homes i dones més importants que altres.  
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—Potser si intentéssim convèncer aquests homes i dones importants, encara 

podríem redreçar entre tots la situació. Cal esgotar les vies diplomàtiques abans 

d’emprendre accions més dràstiques, no trobeu? —intervingué el rei lleó que, des 

que era una figura del cinema i dels musicals i tenia assessor d’imatge, feia veure 

que era essencialment pacifista. 

 

—I quins són aquests homes i dones importants? —preguntà la girafa amb veu 

rogallosa; i tot seguit digué als seus veïns— Perdoneu que no cridi més, però és 

que tinc angines. 

 

Es produí una remor de ‘no se sent’ que donà lloc a un compàs d’espera. El rei lleó 

s’apressà a intervenir per reconduir la situació:   

 

—El mussol ens dirà quins són aquests homo sapiens vips, ja que ell és l’únic de 

nosaltres que sap de lletra humana i, a més, està al dia perquè es fixa molt en tot.  

 

El mussol volà fins a un faristol situat al costat del rei lleó, es posà les ulleres d’a 

prop, tragué una llibreta de sota una ala i llegí molt cofoi: 

 

—En aquests moments, els homo sapiens més poderosos, com les plagues 

bíbliques, són set: l’home-cacatua ianqui, l’home-panda mandarí, l’home-elefant 

hindú, l’home-equí de les Estepes Boreals, l’home-marmota de la pèrfida Albió, 

l’home-guineu de les Gàl·lies i la dona-lloca  teutona.  

 

—I quina podria ser l’acció que hauríem d’emprendre? Alguna proposta 

diplomàtica? —inquirí el lleó. 

 

La hiena s’aixecà i digué, mentre deixava anar la mala bava acumulada: 

 

—Proposo que incentivem amb afalacs a tots aquells que més els emprenyen: 

l’home-camell de la cocaïna, l’home-escurçó del desert, l’home-esparver del Carib, 

el nano-panda nordcoreà, l’home-caiman de l’Orinoco... No caldrà fer res més. Es 

destrossaran entre ells. 

 

El rei lleó, que no simpatitzava gens amb la hiena, replicà ben prest: 

 

—Això no és una proposta diplomàtica. És una proposta suïcida perquè, de 

passada, destrossaran el clima, la flora i la fauna i desapareixerem de la Terra com 

a mers efectes col·laterals. Alguna altra proposta? 

 

—Podríem adreçar-los una epístola per tal que obrin els ulls —digué el mussol. 
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—Això em sembla molt millor —aprovà el rei lleó, tot afegint: —Fura, tu que et 

fiques per tot arreu i saps esbrinar-ho tot, vine a dir-nos què podem posar a 

l’epístola. 

 

La fura, a qui el tema interessava profundament ja des de la seva infància al torrent 

dels Baus, anava molt preparada. Darrerament, estiuejava a les catacumbes 

vaticanes i, per recomanació del seu cosí el talp de Waterloo, havia intimat amb un 

altre talp que circulava per les clavegueres catòliques, apostòliques i romanes. 

Aquest talp del Vaticà havia passat d’espia infiltrat de l’ONCE (Orfeó Nacional 

Català de l’Eixample) a admirador incondicional de qui ell anomenava eruditament 

‘home-agnusdei, del gènere quitollis peccatamundi’ fins a fer-se’n bon amic.  

L’home-agnusdei de tant en tant li parlava del canvi climàtic i de l’extinció de les 

espècies, converses que el talp, per mera deformació professional, havia 

enregistrat degudament. Li passà la gravació a la fura, que la traduí al llenguatge 

animal i la memoritzà fil per randa. I ara, després de fer una ascensió espectacular 

al cim on presidia el rei lleó i teatralment precedida de tota mena de fums i efectes 

especials, la fura dictà al mussol: 

 

—L’epístola podria dir: Benvolgut i distingit habitant de la Terra, ‘La família animal 

en el seu conjunt està en perill i ja no és el moment d’esperar o posposar. La crisi 

ecològica, especialment el canvi climàtic, no és una exageració o una fantasia d’algú 

que frueix desestabilitzant’. Què us sembla? Vaig bé? 

 

Una gran ovació fou la resposta unànime de les bèsties presents a la reunió. I s’hi 

afegiren crits cada vegada més forts de: Fu-ra! Fu-ra! Fu-ra! La fura prosseguí 

recitant les paraules de l’home-agnusdei que s’havia après de cor: 

 

—‘Les anàlisis científiques han estat ignorades per massa temps, jutjades amb un 

cert menyspreu i, fins i tot, amb ironia. S’ha parlat moltes vegades de l’emergència 

ambiental i de quant necessari és, especialment per als humans, canviar el propi 

estil de vida. I és que som part d’una realitat més àmplia en què la naturalesa 

mateixa amb tota la seva flora i fauna fou concebuda per ser protegida en un 

sistema interconnectat’. —I la fura, que sabia que aquell era el seu moment de 

glòria, volgué assaborir la interconnexió preguntant: —Què us sembla? 

  

La massa animal entengué que els demanava suport i prosseguí els seus crits 

eixordadors de: Fu-ra! Fu-ra! fins que el rei lleó comminà al silenci i la fura afegí: 

  

—I ara, anem a la cloenda: ‘És ja hora que els humans comenceu a treballar en 

xarxa, a pensar col·lectivament, sabent que qualsevol elecció, fins i tot la més 

petita, fa la diferència i que junts, units, sense individualismes, podem canviar les 

coses i revertir el curs que condueix a la destrucció de la Casa comuna. ¿No seria 

doncs útil, per part de tot ésser viu, mantenir un compromís constant de treballar 
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amb un nou esperit, a fi de promoure mesures concretes per restaurar el planeta?’ 

Atentament... etc. etc. 

  

Un eixordador clam final obligà la fura a saludar com si fos una ‘prima donna’ i 

després baixà majestuosament del cim de la roca envoltada d’una boira groguenca 

d’origen vaticà que es va anar dipositant en el coll de la girafa i li va curar 

miraculosament les angines. En acabat, el rei lleó va convocar els coloms 

missatgers, que hi acudiren prestos. En trià set i els feu esperar per tal que el 

mussol enllestís les còpies i els sobres amb les adreces de destí de les epístoles. La 

reunió s’anà dissolvent de mica en mica, perquè el jovent aprofità l’avinentesa per 

romandre xarrant i rient fins que es van fer volar els coloms. 

 

*   *   * 

L’expedició dels coloms missatgers fou desastrosa: el colom que anava cap a la 

capital de l’Imperi Mandarí fou interceptat just a les portes de l’imperi per un 

míssil que, tot jugant, jugant, li dirigí el nano-panda nordcoreà, que recollí l’ocell i 

se’l menjà com aperitiu, ben lacat i cruixent. L’epístola, abandonada a la seva sort, 

naufragà amanyagada pels vents del Mar Groc. 

 

El colom amb destinació a la capital de l’Índia va arribar a Nova Delhi sa i estalvi, 

però perdé aquesta doble condició quan va aterrar a preguntar per la Casa del 

Virrei on habita l’home-elefant. De seguida, es veié rodejat per milers d’homes que 

el feren pujar a un autobús i allà dins el violaren en manades successives mentre 

entonaven cançons desvergonyides de Bollywood, fins que quedà fet puré i 

l’epístola convertida en un moc pels peus dels exaltats. 

 

El colom que tenia com a destí l’Imperi de les Estepes Boreals, quan li faltava poc 

per entrar-hi des del sud-oest veié que passava a prop d’un avió de vol regular i, 

per estalviar esforç, s’hi va acomodar pocs segons abans que l’avió fos abatut per 

uns rebels desconsiderats. Tot el passatge, inclòs el colom, va morir socarrimat. 

L’epístola, rescatada junt amb la caixa negra de l’avió, fou acceptada com a prova 

definitiva de descàrrec per als culpables. 

  

El colom que anava destinat a l’home-cacatua, quan arribà davant de l’estàtua de la 

Llibertat fou emmanillat per un parell de drons que l’enviaren a les masmorres dels 

Immigration Services a podrir-se en companyia. L’home-cacatua en aquesta ocasió 

va piular: ‘Si els immigrants il·legals no són feliços amb les condicions dels centres 

de detenció, dieu-los que no vinguin. Problema resolt!’ D’altra banda, la missiva 

caigué suaument a l’oceà, on la balena Moby-Dick se la va cruspir. 

    

El colom que anava destinat a la dona-lloca teutona, quan ja era quasi a lloc i anava 

en vol rasant, passà per sobre del Palau dels Arangers on s’estava celebrant un 

campionat furtiu de tir al colomí i el participant de torn —un paio tatuat de cap a 
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peus amb esvàstiques— l’abaté. La missiva romangué sobre la gespa i un dels 

colombaires l’estripà. En ser preguntat què era, digué: —Res, publicitat dels Verds. 

 

El colom que buscava l’home-marmota de la pèrfida Albió es plantà al nº 10 de 

Drowning Street i li digueren que no hi era, que havia anat de vacances amb la seva 

amigueta. En dir que era urgent i que havia de lliurar sí o sí el missatge top secret 

que duia, li recomanaren que ho portés a la dona-coronada-caniche o a l’home-

basset, el seu hereu in pectore, que paraven per Terres Altes Gaèliques, al castell de 

Ballmoral. Mentre rodejava el castell, sentí el so d’un corn i topà amb una cacera 

il·legal de la guineu amb tan mala fortuna que un dels caçadors, germà de l’hereu-

basset i ovella negra de la família, li disparà i se’l carregà. Els gossos es menjaren 

l’epístola. 

 

Finalment, el colom que anava amb destí París tingué molt bon viatge. I atès que 

era molt devot de la Verge Maria per haver quedat embarassada del Colom Diví, li 

volgué agrair la bona volada aturant-se un moment per resar per la pau del món —

els coloms no saben resar per cap altra cosa— i per posar-li un ciri a Notre Dame, 

amb tan mala fortuna que el ciri caigué i provocà un paorós incendi on periren 

carbonitzats el colom i l’epístola adreçada a l’home-guineu de les Gàl·lies.  

    

*   *   * 

Quan les terribles notícies arribaren al rei lleó, tornà a convocar assemblea 

general. Les bèsties salvatges vingueren altra vegada en massa.  

 

L’únic punt de l’ordre del dia era: ‘I ara, què farem?’ El rei lleó parlà poc, semblava 

abatut. Nogensmenys, hi hagueren nombroses intervencions, cadascuna més 

forassenyada i agressiva, de les bèsties més carnisseres —el tigre, el puma, el 

guepard, el cocodril...— demanant sense embuts la guerra oberta o, si més no, la 

guerra de guerrilles contra l’homo sapiens. Els animals depredadors s’anaren 

excitant amb aquestes arengues bèl·liques. Tanmateix, la més exaltada fou la cabra 

que es posà a desfilar cantant: 

 

—‘Soy la novia de la muerte...’  

 

 Finalment, quan el rei lleó aconseguí calmar els ànims de la multitud, aparegué als 

seus peus la vella tortuga, que havia anat pujant al rocam amb penes i treballs. El 

queloni aixecà el caparró i xiuxiuejà unes paraules a sa Majestat que aquesta 

transmeté a l’àvida audiència: 

 

—Tot això està molt bé per evitar-nos el psicòleg. Però no hauríem d’anar a 

preguntar-li al Gran Mestre Pangolí que és qui té mes experiència? 
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El rei lleó s’ho veia a venir: acabarien acudint al científic amb més anomenada i 

amb més fama de bona bèstia, el Gran Mestre Pangolí. El lleó sentia enveja del 

científic i considerava que l’OMSAS (Organització Mundial per la Supervivència 

dels Animals Salvatges) li donava ara massa protagonisme. Sense fixar-se en els 

morros que feia el rei lleó, els participants a l’assemblea estigueren unànimement 

d’acord amb la proposta de la tortuga i anaren en processó a veure l’antediluvià 

animaló. El pangolí els esperava lluint les seves escames al sol, a la porta de 

l’àmplia cova on havia instal·lat el seu laboratori biogenètic. Els feu passar, i el 

mussol —que era un bon amic seu— el posà al corrent del problema i de les 

propostes més o menys radicals per resoldre’l. I el Gran Mestre Pangolí els 

respongué: 

 

—Fa anys que uso el meu propi cos per conrear virus i traslladar-los als sapiens 

quan convé escarmentar-los. De mica en mica, vaig perfeccionant els virus. Els 

darrers els he fet amb corona, però no m’han funcionat massa bé. Es veu que el 

model de corona que he triat, la corona sueca, no produeix gaires trastorns en els 

seus vassalls. Em cal una corona nova més agressiva. Me’n suggeriu alguna? 

 

Del fons de la cova aparegué una bestiassa enorme que avançà fins al cercle de 

llum que envoltava el pangolí i el seu laboratori. Era l’elefanta de Botswana, que 

balbucejà, curulla de ràbia: 

 

—Jo vaig veure un home-escopeta que em sembla que tenia corona. Va ser l’home-

escopeta que va matar el meu fill. Anava amb una dona-garsa d’aquelles que 

arramblen tot el que brilla. I vaig poder sentir el que ell li deia: ‘No em facis fotos 

Korina, que em poden costar la corona’. Me’n recordo perfectament. Tinc una 

memòria d’elefant. 

 

—Aquest home-escopeta serà molt difícil de trobar —comentà el rei lleó per 

desanimar el pangolí i evitar el seu ascens mediàtic. 

 

De sobte, del sostre de la cova es desprengué un ratpenat entre els milers que el 

pangolí tenia a la seva disposició. Volà fins al cap de l’elefanta i digué: 

 

—Sé qui és aquest home-escopeta de qui parleu. Jo sóc lo ratpenat en cap del País 

del Punt Volat de la Ela Geminada, que per gràcia de lo rei don Jaume el 

Conqueridor encapçalo molts escuts nobiliaris de les terres puntvolatines. Us puc 

ben dir que, efectivament, aquest home-escopeta duia corona, la corona hispaniola. 

De fet, gràcies a les fotos que li va fer la dona-garsa, hi hagué un gran safareig  

sobre lo safari i perdé la corona, que ara porta son fill. 

 

—Ah, que interessant! —exclamà el pangolí tot rumiant— Hispaniola, com la grip 

hispaniola... Aquesta corona em pot ajudar força en el muntatge del virus. Ratpenat 
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dels escuts nobiliaris, saps on trobar aquesta corona hispaniola? No cal que me la 

portis, evitem els escàndols que poguessin posar l’enemic en guàrdia. Amb un bon 

croquis per saber com és la corona, n’hi haurà prou. I vosaltres —va dir adreçant-

se als visitants— torneu d’aquí a quaranta dies i quaranta nits. 

 

*   *   * 

Sense esperar el final de la frase, el ratpenat sortí com una exhalació cap al capeto-

borbònic Palau de la Bullabessa per fer-se unes quantes selfies amb la corona. El 

capvespre següent, en arribar a l’ala oest del complex arquitectònic palatí, entrà 

per una finestra buscant l’hereu-coronat de l’home-escopeta. Anà recorrent sales, 

fins que en una hi percebé una dona-daina amb dues nenes-daina que jugaven amb 

la corona reial tot saltant a corda. La dona-daina, mentre saltava, anava cantant: 

 

—‘Soy la reina de los mares. / Y ustedes lo van a ver: 

Tiro mi corona al suelo / y la vuelvo a recoger. ’ 

 

La saltadora repetí vàries vegades la cantarella amb les accions corresponents de 

tirar i recollir la corona, sense perdre punt, fins que entrà un patge vestit de vint-i-

un botó per anunciar que el sopar era a taula i la dona-daina amb les nenes-daina 

sortiren de la sala, deixant la soferta corona a l’abast del ratpenat. Aquest aprofità 

l’avinentesa per fer-se dissimuladament les cobejades selfies, com si fossin 

destinades a una règia capçalera d’escut heràldic. Tot seguit, sortí per la finestra. 

No tingué cap problema a la tornada i, ja tornat a la cova, el pangolí li agraí 

l’eficiència en la seva missió. 

 

El disseny del virus amb la corona hispaniola superà amb èxit esclatant les proves 

del laboratori biogenètic del pangolí, que dedicà el que faltava dels quaranta dies i 

quaranta nits a replicar l’invent i fer-lo covar als ratpenats del sostre del 

laboratori. Arribat el dia quaranta-u, el rei lleó i els animals salvatges 

acompanyants es presentaren puntuals a la cita i acordaren unànimement de fer 

volar els ratpenats a tots els confins de la Terra per donar una lliçó a l’homo-

sapiens.   

 

Una vegada que els ratpenats hagueren sortit, el rei lleó displicentment condecorà 

el pangolí amb la medalla del Mèrit al Treball Biogenètic i, després d’un 

vernissatge prou lluït, tots els animals tornaren satisfets cap a casa. Excepte el 

mussol, que es quedà a passar la nit amb el pangolí, tal com feia molt sovint. 

 

—Estic neguitós, —li digué el pangolí mentre rentaven copes i plats— no sé si 

n’hem fet un gra massa i serà pitjor el remei que la malaltia. 

 

—No pateixis, que fins ara no ens podia anar més malament. I ja està fet, no et 

posis més pedres al fetge —intentà asserenar-lo el mussol— entenc perfectament 
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els teus escrúpols de consciència, però sovint jo també em pregunto, tal com feia 

un amic meu empordanès, ‘si la consciència pot esdevenir una malaltia’. 

 

Quan estigué tot endreçat, el mussol es posà sota la làmpada de la cova a llegir. Al 

cap d’una estona, l’interrompé el pangolí: 

 

—Què llegeixes? 

 

—Una novel·la força interessant d’un tal Camus. I mira què hi diu: ‘Trobem que no 

tenien raó aquells que creien que la pesta pot venir i tornar a marxar sense que res 

no canviï en el cor dels homes’. O sigui que: tranquil, amic Pangolí, tranquil, que els 

homo sapiens també hi sortiran guanyant! 

 

 
Citacions de lectures  i pel·lícules del confinament:  

1. La rebel·lió dels animals, de George Orwell, (1945) Ed. 62, 2006. 

2. Les caves du Vatican, d’André Gide, Ed. Gallimard, 1922. 

3. Pròleg del Papa Francesc a El alfabeto verde del papa Francisco. Salvar la tierra y vivir felices de 

Franca Giansoldati, Ed. San Paolo, 2019.  

4. Tuit de Donald Trump, 3/07/2019, 13:22 h.  

5. El quadern gris, de Josep Pla, Ed. Destino, 1965.  

6. La peste, d’Albert Camus, Ed. Gallimard, 1947. 

7. El rei lleó, Disney, 2019. 

 

Dedicat a la memòria de la meva àvia Pepeta. 

         

Clovis de Clermont  
Collserola, març-maig 2020 

 

 


