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Aqui, Rove116!

Tenir gos propi no vaig saber que era fins que, de molt gran, vaig

deixar de viure en pisos, i arnb la familia ens varn instal.lar en un poble

de pages. Alli varn tenir tres 0 quatre gossos, pero cap d'ells no va

asemblar-se al Rove1l6. Per que?

El Revello es corn un gos fet de tots els gossos del m6n. Te

l'agilitat dels gossets del eirc, el nas dels gossos cacadors, la vista del gos

llop, la poca traca del cadell de Sant Bernat, la vivor dels nerviosos

peteners . De fetme'el vaig empescar corn un tipus que no sap d'on ve,

un quisso trobat, que ,corn sabreu, va a parar a l'aparador d'una botiga

d'animals de companyia, i quan la familia que busca un cadell se

n'enarnora li fan )
.-----. -_ ....

( un gran favor a l'amo del local, perque alli hi solen anar nomes els que

busquen animals de raca , selectes, cars, que els permeten presumir.

Com aquells que estan orgullosos d'haver-se comprat un cotxe dels que

n'hi ha pocs. Per aixo, agrait que se l'enduguin, els el regala. De manera

que el Rove1l6 no costa ni un euro. Per a l'arno del local, no val res.

A partir del moment que surt de la botiga i poc despres es perd

pel bose , el Rove1l6 comenca a viure per sobreviure. I corn que sobreviu,

comenca a tenir valor, es algu. Perc algu tan petit necessita ajut, ell sol

tal vegada no hauria tingut forces suficients per tirar endavant. I te la



He explicat mes d'un cop que jo vaig muntar-me una barraca de

canyes i branques i alli vaig escriure el Revello. Era a l'estiu de 1968,

tenia vacances de professor, i era durant l'estiu que tenia mes temps

d'escriure. M'agrada treballar lluny de la gent, els escriptors solen cercar

la soledat per escriure, llocs ben seus. Mes meu que una cabana

constniida permi mateix, no es podia demanar.

sort immensa de topar amb algu a qui agraden els animals, els gossos

sobretot, i aquest algu es un xicot que el recull i li dona la seva amistat.

Els gososs, enduts del seu instint volen amistat, afecte, i si en reben

llavors ells tambe son amics fidels i estan contents sempre. El Revello

es com si sempre estigues a punt de riure.

La historia del Revello, doncs, va sortir de la idea de compondre

un gosset desmamat de poc, que ha de sobreviure, de primer tot sol i

despres en companyia d'humans i d'altres animals, en l'
ambient del

camp, concretament d'un gran
mas. Els coberts, el celler, l'era, el corral

de l'aviram, la muntanya, els conreus, els prats de pastura, el bose,
els

bolets, les alimanyes, les peces de caca, tot compon el decorat on es mou

el Revello, juntament amb les persones que amb ell conviuen i les
altres

persones que coneix. Entre elles les de la vila ,0 que visiten la vila, com

els artistes del eire on anira a parar de mal grat i coneixera l'esclavatge. I

se n'alliberara, i encara en passara de crespes abans no retorni, per fi, al

mas.



Em demaneu com era la cabana? La vaig fer a vint metres de la

casa, on comencava el tros d'ametllers. Quatre branques llargues d'arbre

sec, verticals,enmarcaven els angles; . entremig tot de canyes del meu

canyar , que era molt extens, clavades a terra i ben prop una de l'altra,

constituien tres de les parets, la quarta no la vaig bastir. El sostre era fet

de feixos d'herba llarga. El terra era aixo, terra.

•

Ila taula? La taula era un gros tronc d'arnetller, rodo, que

semblava un pilo de tallar earn. Alli hi portava cada tarda una maquina
d'escriure no gaire mes grossa que un ordinador portatil , i a teclejar!
No vaig trigar gaire a enllestir el Revello, unes onze tardes. Les

.,

aventures anaven rajant , ara li passava aixo, ara allo, i jo patia arnb ell,

corria arnb ell, em satisfeia arnb ell. Es potser el personatge amb qui mes

amic m'he fet. I sabeu quem'ha fet mes goig de tot? Que el Revello hagi

fet tants amics despres de mi. De fet, es amic de tothom. Te bona farna, i

se l'ha ben guanyada.


