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Un conte dEl gall fer. el cant d’en flit

En un lloc incert dels Pirineus, la mare d’en Flit va pondre sis ous.
Era un bosc de pi negre, i com el terra era ple de pinassa, a la mare 

d’en Flit no li va costar gaire fer un niu tou i càlid, protegit sota les branques 
d’un gran arbre i envoltat de matolls de nabius.

Els sis ous eren clars, d’un color groguenc jaspiat de castany, i com 
estaven molt quiets i tranquils, semblaven buits, encara que no ho estaven 
per dins.

En realitat, dins de cadascun dels ouets hi havia l’embrió d’un gall 
fer. Primer va ser una mena de líquid pastós, calent i groc; després com un 
petit cuc; i finalment va començar a prendre la forma d’un ocell adormit i 
sense plomes.

Sí, dins de cadascuna de les closques d’ou hi havia l’embrió d’un gall 
fer que semblava adormit.

Però, en realitat, no dormien sempre, perquè de vegades, quan ja 
tenien la forma d’ocellets sense plomes, les futures cries de gall fer es 
despertaven, es movien una mica dins d’aquell líquid pastós, calent i groc, 
i després sentien el que hi havia al seu voltant: vent que bufava contra les 
branques dels arbres, pinyes que queien a terra, la refilada de la mare, 
algun insecte que volava a prop, passes de porcs senglars, guineus, fagines 
i altres éssers que anaven pel bosc.

La mare d’en Flit seia a sobre dels ous per donar-los calor, perquè el 
bosc es trobava dalt d’una muntanya que tots els hiverns es cobria de neu 
i feia molt, molt de fred.

A més, la mare d’en Flit sabia que només amb la calor del seu cos 
podria covar els seus ous, perquè tenia la temperatura perfecta perquè els 
seus fills s’anessin transformant en ocells dins dels ous, i també el pes just 
per no aixafar-los en el moment d’asseure’s-hi.
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Cada dia, la mare d’en Flit comprovava que el niu de pinassa estigués 
bé, i si havia alguna part que s’hagués fet malbé pel vent o les pluges, de 
seguida l’arranjava afegint-hi un branquilló o alguna ploma per aquí o per 
allà, cobrint un forat amb una mica de terra. El que fos per tal de mantenir-
lo sa i estalvi.

De vegades s’hi sentien els inquietants moviments dels boletaires als 
voltants. Aleshores, la mare d’en Flit romania molt quieta a sobre dels seus 
ous, i com que era marró i amb taques negres, gairebé es confonia amb el 
color del terra.

De fet, era una especialista en romandre immòbil quan passava algun 
ésser perillós prop dels seus ous, perquè sabia que d’això, de la seva capacitat 
per camuflar-se en l’entorn, en depenia la supervivència dels futurs pollets.

Durant quatre setmanes, la mare d’en Flit es va fer càrrec dels sis ous. 
Els va protegir d’altres animals, els va donar calor i va endreçar el niu 
diverses vegades.

Tot es va desenvolupar amb tranquil·litat fins que, als vint-i-nou dies 
de la posta, una de les closques va començar a esquerdar-se.

Quan la mare d’en Flit va notar sota del seu cos que alguna cosa es 
movia, de seguida es va aixecar i aleshores va poder comprovar que, 
efectivament, havia arribat l’hora de rebre els seus pollets.

Lentament, totes les closques es van anar esquerdant. Una mica 
després va aparèixer un petit bec, i la closca de l’ou es va trencar del tot i 
en va sorgir un cap de gall fer mullat.

Era un caparró amb els ulls molt vius, nerviosos i atents a tot. Després 
va passar el mateix amb la resta d’ous, excepte amb un. Al cap d’una estona 
hi havia cinc pollets piulant en direcció a la mare d’en Flit.

Tot just acabaven d’arribar al món i ja tenien gana.
Però la mare d’en Flit encara no es movia. Observava la closca que 

encara no s’havia trencat i es preguntava què devia estar passant dins 
d’aquell ou.
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Mentre que la mare d’en Flit mirava l’ou, els altres pollets continuaven 
piulant excitats, movent els seus caparrons endavant i endarrere, aixecant, 
per primer cop, les seves potes de tres dits, i empentant-se els uns contra 
els altres, com si fossin cinc germans que acabessin de sortir d’una piscina 
i s’empenyessin per rebre primer una xocolatina.

Però la mare d’en Flit no els va fer cas, va passar el coll per sobre dels 
exigents pollets i va començar a fer picades suaus a l’ou que s’havia 
començat a esquerdar sense arribar a trencar-se.

Quan finalment va aconseguir obrir l’ou, la mare d’en Flit es va 
quedar paralitzada. No podia creure el que veien els seus ulls: aquell petit 
gall fer s’havia quedat adormit abans de sortir de la closca!

En percebre la sorpresa de la seva mare, la resta de pollets es van anar 
empenyent cada cop més fort i, tot encuriosits, van empènyer també la 
closca en què un dels seus germans encara estava adormit.

No volien pas que aquell, pel simple fet de ser un mandrós que no 
havia volgut ni acabar de trencar la closca per sortir al món, els robés tota 
l’atenció de la mare.

Així doncs, van fer força enrenou dins del niu, van piular, van 
empènyer l’ou i el van picotejar nerviosos fins que el dormilega va obrir 
un ull, es va posar dret lentament i, després de mirar la mare, els seus 
germans i el bosc de pi negre, va dir:

–Flit!
Els pollets van emmudir de cop, van deixar de fer-se empentes, el van 

mirar sorpresos per aquella estranya manera de piular, i després van mirar 
la mare.

La mare, va torçar una mica el coll i va tornar-lo a posar dret com si 
hagués entès alguna cosa important, i va respondre:

–Flit!
Així va ser com en Flit, sense adonar-se’n, va triar el seu propi nom.
Ell no era conscient del que va dir en sortir de l’ou, perquè va piular 
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la primera cosa que li havia passat pel cap. Però sí que va poder sentir la 
mare que, amb el coll ben dret, convençuda i mirant cap a ell, va dir: 
«Flit». I ell va entendre que aquell era el seu nom.

Ara bé, per a en Flit era una mica estrany, perquè tots els seus germans 
es deien «Pit», perquè només sabien cridar: «Pit, Pit, Pit!», i la mare els 
responia: «Pit, Pit, Pit!», mentre que ell, quan volia referir-se a si mateix, 
deia «Flit», i quan volia cridar els seus germans provava de dir «Pit», però 
només aconseguia dir «Flit».

En Flit no sabia per què, però alguna cosa li deia que ell era un gall 
fer diferent.

La mare d’en Flit va aprofitar els primers dies de vida d’en Flit i els 
seus germans per ensenyar tot el que sabia al seus pollets: on trobar les 
llavors més saboroses i com aconseguir un insecte de tant en tant.

Els petits galls fers, amb els seus ulls vius, nerviosos i atents a tot, 
s’empenyien i piulaven: «Pit, Pit, Pit!», per anunciar a la mare que havien 
albirat algun aliment.

En Flit acostumava a quedar-se una mica enrere i, quan per fi s’afegia 
al banquet dels seus germans, que eren: en Pit, en Pit, en Pit, en Pit i en Pit, 
mirava joiosament la bella femella de gall fer i piulava:

–Flit!
La mare, ara tranquil·la, també començava aleshores a picotejar el 

menjar trobat.
Durant aquells dies, els pollets van aprendre moltes altres coses, com 

ara córrer pel bosc i també a volar.
Ara bé, els galls fers, en això de volar, no se’n sortien gaire.
Van fer molts assajos, però amb prou feines van aconseguir aletejar 

en l’aire unes desenes de metres, i gairebé sempre preferien córrer amb les 
seves potes fortes per sobre de la pinassa del bosc, saltant per sobre d’arrels, 
branques, pedres amb molsa i d’altres obstacles que trobaven durant les 
seves corregudes.



Es feien grans molt ràpidament, tot i que encara dedicaven algunes 
estones a jugar. Un del seus jocs preferits era saltar uns a sobre dels altres i 
cridar alhora:

–Cricriiiiiit! Cricriiiiit!
En Flit no participava gaire en aquest joc, perquè, com ja s’havia vist 

quan es va quedar adormit a l’hora de sortir de l’ou, era un gall fer una 
mica mandrós.

Però un dia, en veure que els seus germans s’ho passaven tan bé, no 
s’hi va poder resistir i va saltar a sobre d’un mentre cridava:

–Flit! Flit!
Com d’altres vegades, els germans se’l van mirar estranyats. No 

entenien per què en Flit només deia «Flit», encara que de vegades calgués 
dir «Pit», i d’altres, per jugar a saltar uns a sobre d’altres, fos més divertit 
cridar: «Cricriiiit».

Tot i així, el problema d’en Flit amb el llenguatge dels galls fers no li 
va impedir de convertir-se en un bell exemplar de gairebé un metre 
d’alçada.

De fet, quan va créixer es va fer el més bell dels germans. Era alt i fort, 
amb un bec blanc, poderós, i un plomatge de diversos colors: ales marrons, 
cap i cua negres, cos gris i pit blavenc. I, a més, tenia unes taques vermelles 
per sobre dels ulls, com si fossin unes celles cridaneres que donaven 
elegància a la seva mirada.

En Flit havia esdevingut un adult i feia temps que s’havia separat de 
la mare, que havia d’encarregar-se d’altres coses, i dels seus germans, fins 
que, de mica en mica, cadascun havia marxat per fer la seva vida en solitari 
en algun racó del bosc glaçat.

A en Flit, al començament, no li feia gaire gràcia això de marxar sol, 
però no va tenir més remei que enfrontar-se als perills del bosc sense ajuda 
de ningú, perquè aquest era el destí dels galls fers: viure pel seu compte i 
ajuntar-se amb una femella quan arribés el moment de l’aparellament.
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Així doncs, el jove gall fer va començar a passejar en solitari pel bosc.
Durant uns mesos no va parar de reconèixer la muntanya en què vivia. 

En Flit passejava pel bosc on havia nascut, però també va trobar una 
magnífica fageda, diversos rierols d’aigua fresca i cristal·lina, un munt de 
nabius frescos per menjar i un camp de flors grogues que tots els matins 
apareixia gebrat.

En Flit estimava aquella terra, i l’única cosa que no li agradava, o 
més aviat, li feia por, era que a l’altre costat de la muntanya hi havia uns 
llarguíssims pendents coberts de neu sobre els quals uns éssers grans, 
encara que petits des de la distància, lliscaven amb unes llenques als 
peus.

Des del seu aixopluc hivernal, en Flit els veia pujar dalt de les 
muntanyes en unes cadires que penjaven de cables metàl·lics, i quan eren 
a dalt, baixaven lliscant sobre la neu a tota velocitat i fent revolts amb les 
llenques enganxades als peus.

A en Flit li semblava bonic veure que bé s’ho passaven aquells éssers 
que tenien braços en lloc d’ales, però sempre se’ls mirava amb por, perquè 
si aquells éssers decidien fer el mateix a l’altra cara de la muntanya, hauria 
de marxar a viure molt lluny del seu bosc.

Uns mesos més tard, quan les neus de l’hivern es van començar a 
fondre i la muntanya es va emplenar de tots els colors imaginables, en Flit 
va notar una estranya crida dins seu que li deia que havia de buscar alguna 
cosa que ell necessitava, tot i que no sabia què era.

Estava arribant la primavera, les flors tornaven a créixer en qualsevol 
zona assolellada, les fulles dels arbres brillaven, el cant de diferents espècies 
d’ocells s’estenia pels boscos. I en Flit passejava, buscava, menjava insectes, 
baies i llavors, tal com li havia ensenyat la mare, i per les nits, quan 
s’adormia, somiava amb una jove i bella femella de gall fer.

Un dia a trenc d’alba va sentir una estranya refilada no gaire lluny 
d’on estava. En Flit va seguir aquella pista durant uns minuts, va travessar 
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els rierols, el camp de flors grogues i la fageda fins que, des de darrera 
d’uns matolls, va veure un altre gall fer molt semblant a ell. No n’estava 
segur, però li semblava que aquell exemplar que era al mig d’una clariana 
era en Pit, un dels seus germans.

En Flit va decidir quedar-se amagat darrera dels matolls i observar el 
que feia el seu germà: en Pit tenia el plomatge lluent, feia unes passes sense 
allunyar-se del centre de la clariana, movia una mica les ales, desplegava la 
cua i després cantava alguna cosa semblant a:

–Tack, tack, tack, pop... U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!
Era un cant molt bonic, amb una força i una melodia que ressonava 

per tota la clariana i fins i tot penetrava en els boscos del voltant com si fos 
una crida.

Al cap de gairebé una hora sense que parés el cant, en Flit va veure 
una femella de gall fer que apareixia pel lateral de la clariana. El seu germà 
Pit va continuar cantant, aquesta vegada encara amb més energia:

–Tack, tack, tack, pop... U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!
Com més cantava en Pit, més s’acostava la femella. I després ella 

també va fer un so semblant al que un dia va sentir fer a la seva mare, fins 
que finalment tots dos es van ajuntar i es van retirar per gaudir de la 
companyia.

Aleshores en Flit va entendre que aquell bell cant del seu germà estava 
destinat a atreure les femelles. I també va entendre que per fi havia trobat 
el que necessitava: ell també volia la companyia d’una femella, perquè des 
que sa mare els havia donat permís per ser independents, s’havia trobat 
una mica abandonat.

Però ara en Flit estava content, perquè al final havia entès quina era 
aquella crida que havia sentit dins seu, i a més ja sabia que, per ajuntar-se 
amb la companya dels seus somnis, només li calia buscar una clariana al bosc 
i, un cop allà, cantar aquelles paraules, «Tack, tack, tack, pop... U-u-àraga, 
u-u-àraga, grugrú grugrú!», que s’anava repetint al cap per no oblidar-les.



El que en Flit no sabia és que el bell cant dels galls fers es coneix com 
«el cant de la mort». Aquest nom es deu al fet que quan fan aquest cant per 
atreure les femelles es queden cecs i sords durant uns segons, i és el moment 
que els caçadors aprofiten per disparar-los, o alguna guineu o marta per 
poder capturar-los.

És clar, en Flit no podia imaginar que un cant tan bell, que servia 
perquè dos galls fers s’ajuntessin i poguessin engendrar els seus fills, era 
alhora una cosa perillosa.

Això era impossible d’imaginar.
Per descomptat que, quan va observar el seu germà a través dels 

matolls, no havia notat que es quedés cec i sord.
Així que en Flit, ansiós, va començar a buscar una bona clariana on 

fer el seu cant per atreure la companya dels seus somnis.
Va córrer una altra vegada pel camp de flors, va saltar rierols, va 

travessar la fageda i, just al costat, va descobrir-hi una clariana formidable, 
perfecta per a la seva actuació.

El que en Flit no sabia és que un caçador l’estava seguint.
En Flit es va situar al centre de la clariana, i l’home, que coneixia bé 

la conducta dels galls fers perquè ja els havia caçat altres vegades, va 
carregar la seva escopeta i va esperar amagat que en Flit cantés.

El caçador sabia que, quan el gall fer fes els seus sons, es quedaria cec 
i sord, i aleshores seria molt fàcil encertar el tret.

Feliç d’haver trobat un paratge tan bonic per atreure la companya 
dels seus somnis, en Flit mirava confiat al seu voltant.

El caçador, que també mirava al seu voltant, se sentia alhora molt feliç 
d’haver trobat un cantador amb un gall fer que semblava una presa fàcil.

En Flit va començar a fer passes i a moure una mica les ales, tal com 
havia vist fer al seu germà.

El caçador sabia que en Flit aviat començaria a cantar i s’hi va anar 
apropant amb la seva escopeta fins a un lloc des del qual podria apuntar.
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Les plomes de colors d’en Flit brillaven d’emoció.
En Flit va mirar de recordar el cant del seu germà: «Tack, tack, tack, 

pop... U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!», i el va repetir diverses vegades 
dins del seu cap. Després es va concentrar. Era el moment decisiu, el dia en 
què podia demostrar-li al món que ell era capaç de cantar com el seu germà 
per atreure una femella de gall fer.

El caçador va agafar amb força la seva escopeta i va posar el dit al 
gatell. En Flit anava a cantar, i el caçador estava preparat per apuntar-li i 
disparar.

En Flit va aixecar el coll, va pensar per darrera vegada en aquella 
fórmula, «Tack, tack, tack, pop... U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!», i 
després va tancar els ulls. Va obrir lleument el bec i va cantar:

–Flit! Flit!
Mentre provava de cantar com el seu germà sense aconseguir-ho, va 

sentir que alguna cosa es movia darrera dels matolls.
El caçador, sorprès d’aquell cant estrany i del fet que el gall fer l’hagués 

sentit, va baixar l’arma.
Després en Flit el va mirar amb ulls encuriosits. Allò no era la femella 

de gall fer amb què somiava, va pensar, sinó alguna cosa que, sense saber 
per què, intuïa com a perillosa.

El caçador, nerviós, va apuntar-li novament.
I en Flit va tornar a cantar: «Flit! Flit!», i alhora va fer dos salts cap a 

un costat, sempre amb l’atenció posada en el caçador.
El caçador li va tornar a apuntar, i en Flit, un cop més, va cantar: 

«Flit! Flit!», i alhora va fer dos salts cap a l’altre costat per evitar la trajectòria 
de l’escopeta.
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Es va repetir el mateix cinc o sis vegades. El caçador sempre li 
apuntava, i en Flit sempre el veia, el sentia i cantava «Flit! Flit!», alhora 
que saltava cap als costats, fins que el caçador va perdre la paciència i, 
pensant que al final els galls fers havien après a cantar alguna cosa que no 
els deixava cecs i sords, va decidir marxar i no tornar-hi mai més.

Aleshores en Flit es va quedar sol enmig de la clariana. No entenia 
gaire bé el que estava passant.

Ell no sabia que el fet de no poder cantar «Tack, tack, tack, pop... 
U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!» li havia salvat la vida, perquè en dir 
només «Flit! Flit!», no es quedava ni cec ni sord. Era una cosa que li passava 
des de sempre: de la mateixa manera que quan era petit no podia dir «Pit!» 
o «Cricriiit!», ara tampoc no aconseguia cantar aquest complicat «U-u-
àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!».

Per més que ho provava, l’única cosa que li sortia del bec era: «Flit! 
Flit!».

Però en Flit no es va rendir i va continuar cridant enmig de la clariana. 
Durant moltes hores va provar de cantar com el seu germà, però no ho 
aconseguia.

Ja era gairebé de nit i en Flit encara mirava de pronunciar aquell 
impossible «Tack, tack, tack, pop... U-u-àraga, u-u-àraga, grugrú grugrú!»

El seu cant fallit es va repetir i repetir sense descans fins que al matí 
següent se li havien acabat les energies.
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En Flit estava molt trist, se sentia fracassat després de tants intents sense 
aconseguir-ho, així que va decidir deixar-ho com a impossible i tornar al seu 
bosc.

Però quan només havia fet deu passes, a l’altra banda de la clariana 
va aparèixer una femella de gall fer. Era petita, però molt bonica i coqueta, 
amb el seu brillant plomatge entre marró i vermell al centre del pit.

En Flit la va mirar amb molta curiositat. Què devia fer allà?, es va 
preguntar mentre desplegava sense saber per què la seva cua ampla i es dreçava.

Després ella també el va mirar, va doblegar una mica el coll amb gest 
d’atenció i va cridar cap a ell:

–Flit! Flit!
I aleshores en Flit va entendre que havia trobat la companya dels 

seus somnis.





AnimA’t A explicAr-nos lA tevA 
històriA!
si segueixes llegint, trobAràs 
Algunes pistes per creAr el teu 
propi conte.



com s’escriu un conte?
Per escriure un conte, en primer lloc, cal tenir, sobretot, 

una història per explicar: més llarga o més curta, més divertida 
o més seriosa, més íntima o més dels altres... 

En segon lloc, també cal tenir moltes ganes d’explicar 
una història a algú, perquè quan li expliquem, n’estarem més 
a prop i compartirem la gran aventura d’endinsar-nos en el 
món de la fantasia i la imaginació.

I, finalment, però no menys important, cal posar en 
aquesta història grans dosis d’imaginació, entusiasme i amor, 
perquè amb aquests ingredients i un bri d’inspiració i d’esforç 
apareixerà del no-res la màgia d’un món on tot és possible, 
on tot es pot fer realitat.
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com s’il.lustrA un conte?
Llegiu el llibre, agafeu-ne apunts i feu-ne esbossos.
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Informeu-vos sobre el tema que tracta.
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... i seguiu fent proves.

35353434



Quan tingueu més o menys clar com ha d’anar la història, feu-ne un croquis 
amb les escenes o làmines que haureu de dibuixar.
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A partir d’aquí, treballeu cada làmina a fons i veureu que amb temps, molta 
reflexió i una mica de paciència haureu il·lustrat el conte.
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eL MÉS IMPORTANT és que expliqueu 
un conte que us entretingui 
i us ho faci passar bé.



Comparteix el teu conte amb les 
persones del teu voltant i llegeix-lo 
ben fort, perquè des del bosc
el puguin sentir.


