Primera part

La Lina i en Poquet

Capítol 0

Un núvol passa

Un núvol gairebé transparent sobrevola el bosc,
molt a prop de les branques dels arbres. Molt callat, com si amagués un secret. Sembla que s’hagi
de quedar enredat entre les fulles, però l’aire l’arrossega cap a la costa. I un cop allà, una altra brisa
l’empeny mar enfora. I, tot i que no ho semblava,
deixa caure tres gotetes:
—Tin, Ton, Tin.
Comença la nostra història.
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Peixos

Mariscos

Plantes submarines

Civilitzacions diminutes

Cuques abstractes

Capítol 1

Un món a dins del mar

— Goain! Klourng! Gliuiuiuin!
Més o menys així se sentirien les tres gotetes des
de dins del mar. Ara bé, sonen tan fluixet, i a dins
del mar hi ha tants sorolls semblants, que aquells
que viuen allà a baix ni tan sols se n’adonen. Tant
si són tres gotes com si és el diluvi universal.
El fons del mar està habitat per tota mena d’éssers: la major part són peixos, mariscos, plantes
submarines, civilitzacions diminutes... i tots ells
tenen un rei: Pintat IV el Tractable, anomenat així
per la seva afabilitat en contrast amb la manera de
ser esquerpa i repugnant dels seus avantpassats.
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Pintat IV el Tractable

No és que aquella gent necessiti un monarca, ja
que tenen per costum governar-se ells mateixos i
no admeten que ningú els doni ordres; tot i amb
això, estan encantats de tenir-ne un. Són molt
afeccionats als seus discursos i a seguir tots els esdeveniments de la seva vida com si d’una novel·la
es tractés. El van veure néixer, van assistir al seu
bateig, al seu primer dia d’escola, al seu casament
amb la princesa Donalbai, al naixement de la seva
filla Neda, al naixement del seu fill Mercuret i, al
llarg de tot aquest temps, a tots i cadascun dels
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aniversaris reials, en els quals Pintat IV el Tractable acostuma a obsequiar el poble amb la famosa
empanada de gavina sortida dels forns de bombolles de palau.
Potser va ser l’oloreta d’empanada de gavina
que ja inundava les estances palatines el que va fer
que la Neda exclamés, fent un bot de metre i mig:
—Mercuret, demà passat és l’aniversari del
pare!
—És veritat! I encara no tenim cap regal!
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Capítol 2

Les dades que falten

Abans de continuar, i perquè tot quedi ben endreçadet, aquí teniu les dades que falten:
Tal com veieu als dibuixos, en Pintat i en Mercuret són tritons. La Donalbai i la Neda són, per
tant, sirenes. I, com ells, tritons i sirenes han estat
sempre els integrants de la família reial submarina
des del començament. I per què tritons i sirenes i
no llobarros i bruixes? Doncs molt senzill: perquè
el primer que va tenir la idea va ser un tritó.
Va ser fa milers d’anys. A un tritó que es deia
Marí se li va acudir anomenar-se rei i que els seus
descendents també ho fossin. I com que no feia
mal a ningú i el veien tot il·lusionat, doncs el van
deixar fer. Des d’aleshores, va ser conegut com
Marí I, El Que Va Tenir la Idea. Doncs bé, la famí23

lia reial d’aquesta història nostra és hereva d’aquell
primer rei.
Unes quantes dades més per acabar: la filla, la
Neda, té uns onze anys. En Mercuret en té nou. La
Donalbai, uns trenta-vuit, i el rei Pintat IV és una
mica més gran.
I un cop dit això, ja podem continuar.

En Marí en el moment que va tenir la idea.
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