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Fitxa

16

Bestiàrium
Dos amics que vivien en una cabana a Puerto Morelos –al Carib mexicà– van trobar a la seva 
porta un gos petaner amb més fam que puces, i no en tenia pas poques.
La bestiola no era gaire agraciada que diguem: barreja de tres colors, a més de capgròs, tenia les 
potes tan curtes que en córrer balancejava el seu cos grassonet d’esquerra a dreta i de dreta a 
esquerra, fent la impressió que en qualsevol moment bolcaria. Els dos homes es van compadir 
de l’animal i el van adoptar, tot i que, a més de poc afavorit, era més aviat curt de gambals. 
Ensopegava contínuament amb els mobles, bordava de nit sense motiu, i en comptes de beure 
del platet llepava el terra de la dutxa. De dia passejava amunt i avall pel petit port, i les feia 
tan sonades que aviat va ser conegut com el gos més ruc del poble, i encara que els seus amos li 
havien posat el nom de Firulís, els veïns simplement l’anomenaven Tonto.
En Shedor i en Leo, els propietaris del gos, havien invertit tots els seus estalvis en aquella casa 
arran de mar. La planta baixa era una botiga on venien articles per a navegants i submarinistes, 
i al pis de dalt hi tenien la casa. El negoci anava força bé i, amb el temps, s’havien acostumat a 
les bestieses d’en Firulís, que a més de rosegar i pixar a tort i a dret, atreia totes les puces de la 
comarca.
Un matí, els dos amics estaven instal·lant un motor nou a una llanxa, quan van córrer la veu 
que l’huracà Gilberto –que estava arrasant ciutats senceres– avançava cap al poble. L’exèrcit va 
enviar tres camions per evacuar Puerto Morelos abans que sobrevingués la catàstrofe. Després 
d’arreplegar quatre coses de primera necessitat, en Shedor i en Leo van buscar el gos per tot 
el poble sense èxit. Preguntaven cabana per cabana si algú havia vist en Firulís, però la gent 
estava massa atrafegada i espantada per ocupar-se d’on parava el gos.
–És tan ruc que es ficarà a l’ull de l’huracà tan bon punt arribi –va dir-los una veïna mentre 
posava en un sac els pocs objectes de valor que tenia.
Un sergent va córrer porta per porta i va obligar els habitants a sortir sense fer-se pregar més, ja 
que el Gilberto era a tocar. Amoïnats pel futur de la seva casa i sense haver trobat el gos, els dos 
homes van pujar consternats al camió, i el vehicle va rodar sense aturar-se fins que van ser prou 
lluny de l’àrea de perill. 
A les deu de la nit, els habitants de Puerto Morelos van saber que l’huracà s’havia instal·lat al 
bell mig del poble i no va parar de fer destrosses fins l’endemà. 
Extingit l’huracà, els veïns van poder retornar allà on havien estat les seves cases, perquè el 
Gilberto no n’havia deixat ni una de dreta. En Shedor i en Leo van comprovar desesperats com 
la seva cabana de fusta havia desaparegut sota la sorra, ja que el terreny a prop del port era 
poc ferm i s’hi havia engolit la casa i tot el que contenia d’un sol mos. Plorant per la pèrdua 
del seu habitatge i negoci, els dos amics van començar a excavar aquell solar amb l’esperança 
de recuperar part del material de la botiga, però només van trobar un pantaló texà, la porta 
d’un armari i un parell de flotadors. Però de sobte es va produir un fenomen estrany: al terra 
s’havia format un petit forat del qual va començar a saltar sorra com si es tractés d’un volcà 
en miniatura i tot d’una en va sortir el caparró tricolor d’en Firulís, que mirava sorprès els 
congregats. Aviat tot Puerto Morelos va arribar al lloc de la curiosa escena, i el més vell del 
poble va explicar que els gossos, per instint, quan s’apropa un huracà fan un cau prou gran per 
poder respirar i s’enterren fins que passa de llarg. 
A partir de llavors ningú més no va gosar anomenar-lo ruc.

Francesc Miralles, Bestiàrium, Ed. Alfguara (adaptació)
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1. Fes una descripció del Firulís.

2. Ordena els fets següents tal com passen en aquesta història.

 L’exèrcit evacua els habitants de Puerto Morelos.

 En Shedor i en Leo adopten un gos.

 Corre l’alarma que s’acosta un huracà.

 En Shedor i en Leo retroben el Firulís.

 El poble desapareix sota la sorra.

 La gent avalua els danys causats per l’huracà.

3. Distingeix aquestes parts en el text que has llegit: plantejament, nus i desenllaç.

• Plantejament: 

• Nus: 

• Desenllaç: 

4. A què es dedicaven els amos del Firulís?

5. Contesta:

• Quina opinió té la gent del poble del Firulís abans de l’huracà?

• Quin fet provoca que canviïn la manera de veure el gos?

6.  Fes una llista de les coses de primera necessitat que creus que devien agafar en 
Shedor i en Leo quan van ser evacuats.
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