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Joaquim Mir. Poble escalonat.
LES BRUIXES DE BRUIXIS
11 desembre 2008

Era al matí a Bruxis, un paradís ple de bruixes, que, clar, de dia
no sortien mai al carrer perquè estaven preparant les seves calderes
plenes d’encanteris amb fórmules secretes. Elles mateixes havien
escampat una pols màgica de colors per tot el poble de manera que els
forasters, com més s’apropaven, menys el veien. No sé com vaig
aconseguir amagar-me a la torre més alta i veure tot el que feien.
I és així com vaig conèixer a...
LES BRUIXES DE BRUXIS
A les nits, les bruixes sortien a recollir les plantes que conreaven
als afores del poble: mandràgora, roselles, ginesta, romaní salvatge,
camamilla, maliarda o la planta del somni...
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Totes coneixien els secrets de la natura, les milers de possibilitats
que proporcionen els filtres; dominaven els encantaments.
Cap al tard es reunien al castell i ideaven nous beuratges: el blau
per congelar la gent, el vermell per als encanteris amorosos, el violeta
per veure a través dels cossos, el verd per aprovar els exàmens. Els
feien de tots els colors per a tot tipus de persones i situacions.
Al cel mai no es veia volar cap ocell ja que el fum que sortia per les
xemeneies els convertia immediatament en avions.
Ah, i les bruixes no eren Baculàries, és a dir, no viatjaven amb
escombra sinó que pujaven als núvols com si fossin un autobús per
desplaçar-se pel món. Hi havia el núvol número u que les portava a
Amèrica, el dos a Europa, el tres a l’Àfrica, el quatre a l’Àsia i el cinc a
Oceania...
A través de les finestres de les cases, els pocs, com jo, que es van
poder apropar a Bruxis, havien sentit paraules màgiques o conjurs
diabòlics com frinski pelinski carbassa sum... ulls d’heura pruna
cadabra...fumi clan maleficus san... incantator ser cocodril mec... O la
favorita de totes: si els nassos aquí vols posar borrós et tornaràs...
Un moment; he dit que les bruixes no surten de dia? Doncs des
d'aquí, la torre més alta, n’estic veient una amb una faldilla vermella...
Per cert, el vermell era el color de l’amor, no? No deu voler que me
n’enamori? Ui, quina por, sortiré corrents...
És molt difícil veure’n alguna, però per si de cas ja ho sabeu, nenes
i nens, si algun dia veieu a la vostra ciutat una dona amb una faldilla
vermella pot ser una bruixa d’aquest poble únic. O no...
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