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E

n el llarg i fosc hivern, quan el temporal bat les costes del mar Cantàbric i el
vent fueteja els carrers, les famílies es
tanquen a les seves llars i asseguren les portes. A l’hora de dormir, els nens, arraulits sota
els edredons, senten com la ventada sacseja els
marcs de les finestres i el mar espetega contra les roques. Es fa molt difícil no sentir un
calfred quan el vendaval udola com una bèstia
a l’exterior. És aleshores quan els adults, per
allunyar les seves pors i calmar els nens, acostumen a cantar una antiga balada de l’època
dels pirates.
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La vella cançó, que explica les aventures d’un
porquet audaç, és coneguda com la Balada del
Petit Jack i comença així:
No hi va haver tempesta als mars ni a l’oceà filipí
que fos capaç d’atemorir Jack el garrí.
Dorm, amor meu, dorm, petitet,
i seràs tan valent com aquell porquet.
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l Jack era un porquet baixet, rabassut i
eixerit que vivia en una apartada granja
a prop del mar Cantàbric. Els grangers,
el senyor i la senyora Palangana, no tenien fills
i cuidaven els seus animals amb l’afecte que
qualsevol altre dedicaria a la seva família. Des
de ben petit, el Jack dibuixava i guixava ara aquí
ara allà amb tot el que arreplegava. Per això, els
Palangana, en veure l’afició que tenia el garrinet, li van comprar materials i pintures perquè
es pogués entretenir.
Així, el Jack passava els dies atrafegat amb els
pinzells i els llapis.
Aviat els seus dibuixos van començar a decorar els estables, i els animals, contents davant
la visió dels paisatges i els retrats que pintava,
9
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creixien alegres i sans. Els ous, la llet i la llana que produïen els animals van augmentar en
quantitat i qualitat, i la granja Palangana es va
convertir en la més pròspera de la comarca.
Una primavera, però, els quadres del Jack van
començar a canviar. Els seus retrats van perdre

gràcia i els paisatges semblaven dominats per
colors grisos i lúgubres.
Quan va arribar el mes de juny, va deixar de
pintar i des d’aleshores no va tocar cap més llapis ni pinzell.
—Alguna cosa li passa al nostre porquet, els
seus quadres s’han tornat tristos i ha deixat de
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pintar. Sembla enfonsat i es passa les tardes assegut a la vora del penya-segat mirant el mar
—va dir una nit a l’hora de sopar el senyor Palangana a la seva dona.
—Sí, me n’he adonat —va contestar ella—.
Sembla que el Jack ha perdut la inspiració.
—Què fem, doncs, cridem el veterinari?
—No siguis cafre, el Jack és un artista. Deixem-lo tranquil. Tal com se li ha anat la inspiració, li tornarà —va concloure la senyora Palangana.
Van passar les setmanes, però el porquet
continuava amb la mirada perduda a l’horitzó i
sense dibuixar una sola línia.

—Aquesta és la taverna del vell Salmó? —va
preguntar als grangers, que s’havien acostat a
rebre’l.
—No, senyor, això és la granja Palangana —va
contestar el granger.

Un vespre va arribar a la granja un home corpulent amb una cama de fusta i un pegat en un
ull. Anava tot deixat, vestia una casaca bruta,
pantalons de mariner, botes i barret. Empenyia
una carreta amb un cofre i un sac. En una de
les espatlles reposava un lloro de plomes acolorides.
12
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—Aquell bergant de la botiga d’hams del
port m’ha dit que la taverna de Salomó Salmó
era per aquí a prop, maleït sia! —va exclamar
l’homenàs amb un to de veu desagradable. Restes de menjar li tacaven la barba bruta.
—La taverna del senyor Salmó era dalt
d’aquell turó —va aclarir la senyora Palangana
assenyalant un promontori proper on hi havia uns murs mig derruïts i ennegrits—. Fa un
mes l’edifici es va cremar i Salmó s’hi va rostir
a dins.
La dona es va guardar de dir que ningú va lamentar el que havia passat, ja que Salomó Salmó
era un busca-raons que es passava el dia begut
i tractava tan malament els veïns com els pocs
clients de la seva taverna. Alguns rumors deien
que havia sigut pirata, però ningú en aquella
tranquil·la comarca s’ho havia empassat.
—Mmm, d’acord —va remugar el foraster—.
És tard i necessito allotjament. Si em permeteu
passar la nit a la vostra granja i em sargiu la
roba que porto al sac, us pagaré bé.

En dir això, l’individu va mostrar una moneda de plata i els senyors Palangana van acceptar
acollir el viatger.
A la nit, el lloro va volar cap a l’estable dels
animals i es va acostar al lloc on descansava el
Jack.
—Sembles trist, porquet —el va saludar.
—Ho estic. Però tu tampoc fas bona cara —va
contestar el Jack.
—La veritat és que no m’agrada gens la vida
que porto —va admetre el lloro, abatut—. Em
passo els dies de viatge, navegant i repetint les
coses que diu el beneit del meu amo, que és capità de vaixell. M’agradaria deixar d’anar d’una
banda a l’altra i quedar-me a viure en un lloc
tranquil i agradable, però no tinc prou valor per
abandonar el meu amo, que és un cafre.
El Jack, taciturn, va comentar:
—Mentre tu viatges pels mars, jo em sento
engabiat vivint en aquest lloc. Quan veig passar
els vaixells a la llunyania, somio poder-hi navegar i conèixer món.
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—Oh, quina mala fortuna hem tingut tots
dos en aquesta vida! —va sospirar el lloro.
Una idea es va obrir pas en la ment del garrinet, que va mirar somrient el lloro i va exclamar:
—Potser podríem canviar la nostra sort i ser
feliços!
—Com?
—Has dit que el teu amo és un beneit.
—Sí, és molt rude però és un perfecte idiota.
—Em disfressaré, ocuparé el teu lloc i me
n’aniré amb ell. Tu, mentrestant, et podràs quedar a la granja. És un lloc tranquil, els senyors
Palangana són molt bons i et tractaran bé. Si el
teu amo és tan beneit com dius, no s’adonarà
del canvi.
—Amb una bona disfressa i si repeteixes de
tant en tant alguna de les paraules que diu, potser sí que funcionarà.
—Ho faré! —va dir entusiasmat el porquet,
que veia ben a prop la possibilitat de fer realitat
el seu somni.

El Jack es va posar mans a l’obra, va demanar plomes a les oques, va agafar uns pots de
pintura i, amb un tros de fusta, va començar a
fabricar un bec semblant al del lloro.
—Tot i que el meu amo és un idiota, la tripu-
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lació del seu vaixell no ho és. Ves amb compte
i no surtis gaire de la cabina —va advertir el
lloro al porquet mentre aquest treballava en la
disfressa.
Aquell dia semblava el de les mitges veritats,
perquè l’ocell es va guardar prou d’explicar al
garrí que el seu amo era el capità Gos Red, un
temut pirata dels mars del Carib.
L’endemà, el Jack, disfressat de lloro, es va
acostar de puntetes a la carreta, es va ajeure a la
vora del sac que hi havia allà i va ocultar el rostre sota una de les ales que havia confeccionat
amb les plomes de les oques.
—Ah, t’has ajagut aquí, gandul amb plomes!
—va grunyir el pirata quan va arribar amb el
cofre—. T’he buscat tot el matí. Si no fos perquè en aquests temps tenir un lloro dona prestigi, t’arrencaria les plomes i et cremaria viu.
Maleïdes siguin les estúpides modes!
Tot seguit, l’home va escopir als palmells de
les mans, va agafar la carreta i es va allunyar pel
camí que duia al port més proper.

Els senyors Palangana des de casa seva i el
lloro des de l’estable van observar com la figura
feixuga d’aquell homenàs es feia cada cop més
petita fins que, finalment, va desaparèixer de la
seva vista.
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I les ovelletes dels prats van començar a belar:
Jack el porquet vivia feliç en una preciosa granja,
però volia conèixer el món, rodó com una taronja.
Disfressat de lloro es va escapar amb un home amb pota de pal,
sense saber que era un pirata idiota, i a més força animal.

2

C

aram, sí que t’has engreixat, no deus haver parat de menjar durant tota la nit
—es va sorprendre el capità Gos Red en
veure el porquet amb la disfressa de lloro sortint del seu amagatall.
—Rrrr, no he parat de menjar durant tota la
nit —va repetir el Jack amb veu nasal.
—Sac de plomes pestilent, ni se t’acudeixi
posar-te’m a l’espatlla fins que no et tornis a
aprimar, o et tallaré a rodanxes! —el va advertir
l’home.
El garrinet, amb les potes del darrere recolzades damunt del cofre, va comprendre que
l’home era tan gamarús com l’havia advertit el
lloro i que no s’havia adonat de l’engany.
Quan van arribar al port, el capità va anar a
21
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fer un encàrrec i es va esperar que es fes de nit
al racó més fosc de la taverna més bruta i llardosa que va trobar.
De matinada, dos homes malcarats van entrar al local i, amb ells, el Gos Red i el porquet
disfressat de lloro van abandonar la taverna.
Una barca els esperava en un indret apartat i,
després de carregar el cofre, el sac i tres grans
barrils, tots quatre hi van embarcar.
—Capità, el seu lloro ha canviat molt durant
el temps que ha passat en terra ferma —va dir
un dels homes mentre remava cap a la silueta
d’una embarcació oculta darrere unes roques.
—El que li passi al meu lloro no és cosa teva,
Punxó. Si no vols que t’obri en canal amb el meu
punyal, rema i calla —va respondre el capità.
—Rema i calla —va repetir el porquet.
El tal Punxó va clavar una mirada fulminant
a l’animal i va obeir de mala gana.
Al cap de poc van arribar al buc del vaixell i
van pujar a bord.
—Amarreu els barrils al costat del pal major i

feu entrar el sac i el cofre a la meva cabina! —va
ordenar el Gos Red—. Lleveu l’àncora i desplegueu veles, timoner, rumb sud-oest, directes al
Carib!
El Jack, fent saltirons davant la mirada recelosa de la tripulació, va seguir el capità a la cabina i allà es va instal·lar sota una taula.
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