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Trobem el senyor Bou en un rac6 de prat, dret,les orelles bellugoses

espantant mosques, la cua lentament gronxant-se, els peulls ben afer-

mats en l'herbei.

-Senyor Bou, bon dia.

- Mmmuu •••

- Som de Cavall Fort.

L'unic fort,aqui, s6c jo -ens respon.

Ningu no ho dubta, amic bou. Cavall Fort, pera,es el nom d'una revis-

ta per a nois i noies.

- Ah ... Si es aixi, digueu�
_ Us volfem demanar quina es la vostra vida. Volem dir,ara com ara.

_ Pasturo ••• passejo a estones,i a estones em lliguen per arrossegar el

carro. Em junyen. 0 be em fan llaurar.

- I no temeu la competencia dels tractors ?

_ Cal No pas acf a muntanya. Als grans pendents nomes ens aguantem els

bous,el tractor no llaura tan be com nosaltres en aquest eerreny tan �

penjat.
Sempre heu treballat al camp, fa ?

Sempre.Des que l'home va tenir bestiar amb ell, li he fet companyia.

�ec6raeu que a la CQva de Betlem,jo ja hi era.

- Oi,tal.
_ La meva forga i la meva tenacitat han estat molt utils a l'home. Un

bon parell de bous era garantia dB terra ben llaurada,de desermament

ben fet, de carro portat a bon terme,per carregatque anes�

- Prou.Ara be, teniu fama de tossuts, els bous,··

_ Aixa ho diuen els homes, que es pensen que sempre hem d'estar plegats

a llur voluntat. Hi ha una dita,veureu
De feina en fa molta el bou;

per_::.o quan diu prou, es prou.

I es que ,si sam voluntariosos, tambe sabem parar els peus als q�i

volen abusar de nosaltres. Penseu que�una persona tan important com

Sant Tomas d'Aquina, li deien tIel boufl,perque era robust i tenia tanta

forga de voluntat. Aixa li ho deien a la Universitat.

- Teniu,doncs, areure amb universitats, mestre Bou ?

Es clar,que hi tinc a veure)i no solament per �a6 d'aquell gran uni

versitari que fou l'Aquino. Un altre- exemple : Oxford, el nom de-la

ciutat universitaria, conte l'element ox, que en angles vol dir bou.

- Teniu ra6,sou una bestia important.
- Ho _heu dubtat alguna vegada! Si ho dubteu,us clavo banyada.
_ No ho fessiu pas, mestre Bou, que llavors perdrfem bous i esquelles


