
La poció de la vida 

 

 Segurament no sabeu qui era Nerbin i Wilibut. 

Nerbin era el mag més sorprenent de tota l'Edat Mitjana. Nerbin era un home gran, 

d'uns 1.600 anys. Tenia el cabell gris i portava sempre una toga de color morada amb 

estrelles. Vivia a la part alta de les muntanyes amb el seu aprenent Wilibut. Sabia molt 

de màgia perquè portava més de 800 anys exercint-la. 

Wilibut admirava al seu mestre i li encantava la màgia, era la seva veritable passió, 

encara que no se li donava massa bé perquè no li posava massa obstinació. Per això 

Wilibut volia ensenyar a tothom el bo que era quan s'esforçava. 

Wiilibut es va tancar a la seva torre de vidre i es va disposar a fer conjurs de màgia en 

el seu laboratori. Va agafar els seus tubs mesuradors, les ulleres protectores, la vareta 

màgica i tots els ingredients necessaris per estar tota una setmana fent pocions i 

estudiant trucs. Volia participar en el gran torneig estatal i guanyar el primer premi. Ah!, 

per descomptat, no es va oblidar de portar amb ell el seu llibre de màgia i ciència! 

Vosaltres us preguntareu: “Un llibre de màgia i ciència ?”. Sí, perquè a Olwich, que era 

el regne on vivia Wiiilibut i el mag Nerbin, la màgia que vosaltres coneixeu com a 

normal no era tan normal per a ells. 

Per als olwixinos, la màgia no es feia amb varetes, es feia amb els instruments d'un 

científic, amb anàlisis de minerals, amb barreges d'àcids i bases, amb cristalls de quars 

i mica. Per això havia d'aprendre bé el llibre de màgia i totes les seves fórmules. 

Però per Wilibut el més important per fer màgia en aquest moment era tenir ganes de 

descobrir la forma de fer vida. Perquè sobre això precisament, tractava el projecte que 

Wilibut volia presentar al torneig estatal. 

  Wiliibut pensava que si era capaç de crear una persona guanyaria el concurs. Per això 

havia de posar-li moltes però que moltíssimes ganes. No era una tasca fàcil. 

 

Tres quilos de pols de bicarbonat sòdic, dos litres d'àcid sulfúric, mig quilo de glicerina, 



ratlladura de xocolata, per fer una persona de caràcter dolç; ratlladura d'ametista 

morada, que era el seu color favorit; sofre i ferro per donar-li molta força; fòsfor i ull de 

tigre per a la intel·ligència; i l'últim ingredient, robí per al cor i els sentiments. 

Va agafar la proveta més gran que haveu vist mai. Va pujar a una escala enorme i va 

anar tirant els ingredients un a un. Va haver de fer com a mínim 200 pujades i baixades 

de l'escala. Tantes que tenia unes agulletes terribles. 

Ara tenia el problema de com podia barrejar tots aquests ingredients. 

- Ja ho tinc! -va pensar- quan hi hagi una gran tempesta agafaré un raig i el faré servir 

per batre els ingredients. 

Va esperar, esperar i es va cansar d'esperar a la tempesta que no arribava. Llavors va 

voler utilitzar la màgia per provocar una tempesta. 

Va començar a barrejar tots els potingues que tenia al laboratori. Havia de donar-se 

pressa perquè la data del torneig estatal estava gairebé a sobre. Ho va fer tan ràpid que 

no va tenir temps de calcular les mesures exactes de cada ingredient. Ja només li 

quedava afegir l'àcid i a això es disposava quan BUMMM !, va sonar una gran explosió 

que el va llançar fins al laboratori de Nerbin. 

- Però que t'ha passat? -li preguntà en Nerbin preocupat. 

Wilibut plorant i nerviós li va explicar el què havia passat. Nerbin es va posar a riure i li 

va dir: 

 Però com et passa això pel cap . Ni més ni menys que una vida, agafar un llamp i 

crear una tempesta. No hi havia un projecte més difícil? -li va dir entre rialles. 

    I va continuar dient-li: 

- Wilibut, el primer que un mag ha de saber és que abans de volar cal saber caminar. 

 

 

 


