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Katric Catrock està molt disgustada per-
què les seves companyes han escollit 
Trinxa Xarota la bruixa més bruixa de 
totes les bruixes del país de Bruixam. 
Dolsi Tante vol abandonar el país de 
Fadam perquè ha perdut la vocació de 
fada. I vés per on, en aquest hilarant 
relat, una bruixa i una fada, que per 
motius diferents volen deixar de ser-
ho, acaben plegades dedicant-se a la 
cuina... experimental. I amb èxit!

Joles Sennell, pseudònim de Josep 
Albanell (Vic, 1945), ha escrit un bon 
grapat d’obres per a infants i joves i ha 
estat distingit, entre d’altres, amb el 
Premi Nacional de Literatura Infantil i 
Juvenil.
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Resulta que a la Trinxa Xarota, la bruixa més 
bruixa de totes les bruixes del país de Bruixam 
i que per això era la bruixa que més manava, 
no li provava gens fer-se vella. I no pas perquè 
els anys li haguessin dut cap mena de xacra: 
no havia perdut ni una espurna dels seus po-
ders ni de la seva malícia, i encara se sentia tan 
valenta com quan va començar la seva carrera 
de malvestats feia una pila d’anys.

El que no podia sofrir de la seva vellesa 
era que, a poc a poc, el seu cos i la seva cara 
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havien anat prenent l’aire amable i cordial 
d’una velleta venerable i inofensiva, plena de 
paciència i d’experiència. I ella no volia sem-
blar una velleta venerable, inofensiva i plena 
de paciència i d’experiència de cap de les ma-
neres! Volia semblar el que era realment, una 
bruixa perversa i malintencionada, la bruixa 
més bruixa de totes les bruixes del país de 
Bruixam!

I el pitjor de tot era que s’acostava el dia, 
és a dir, la nit, de la gran festa major de Brui-
xam, en la qual, entre xeflis i encanteris, cada 
any les bruixes triaven la bruixa que durant 
tot un any seria la que més manaria. Des de 
feia qui sap els anys, la bruixa Trinxa Xarota, 
com que era la bruixa més bruixa de totes 
les bruixes, sortia elegida. Però molt temia la 
Trinxa Xarota que, enguany, alguna bruixa en-
vejosa del seu càrrec, com ara la bruixa Katric 
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Catrock, aprofitant que se li anava posant 
cara de velleta adorable, aprofitaria l’ocasió 
per fer-la sortir de manaire. 

Pensa que pensaràs, a la bruixa Trinxa 
Xarota se li va acudir una solució extrema. 
No li podia aplicar un conjur que la fes una 
persona lletja, sinistra i repel·lent, ja que les 
bruixes no poden fer encanteris contra elles 
mateixes, però podia buscar l’ajuda d’un bon 
professional. Un bon professional humà, que, 
en el món de la fantasia, no hi tenia peles a 
coure. 

Aprofitant el seu aspecte natural, es va 
treure les faldilles i el davantal negres, el barret 
d’ala rodona i de pic tort, els mitjons de ratlles 
vermelles i blanques i les sabates de punxa ar-
rugada i es va posar un vestit i una jaqueta gris 
marengo, com una inofensiva velleta amable 
i simpàtica. 
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El primer poble dels humans que es tro-
bava venint del país de Bruixam era Viladallà 
i quedava força lluny. Però això no era cap 
inconvenient per a la bruixa Trinxa Xarota, 
que, amb la seva escombra, podia recórrer dis-
tàncies molt llargues en molt poca estona. 

Així doncs, va agafar l’escombra, va fer un 
vol ràpid i, en aterrar, abans d’entrar al poble, 
la va amagar entre unes bardisses. 

A Viladallà, la primera persona que va 
abordar li va indicar on era l’única clínica 
de cirurgia estètica de la població. I se n’hi 
va anar.

Si les seves companyes s’haguessin assa-
bentat del que pretenia fer, s’haurien esverat 
d’allò més. Però l’esverament de les bruixes 
no hauria estat res en comparació de com 
s’ho va prendre la noia que hi havia a la re-
cepció de la clínica Benestirats. Amb uns ulls 
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com unes taronges i amb un filet de veu tan 
prim que gairebé ni es podia sentir, va repetir 
el que aquella velleta d’aspecte pulcre i endre-
çat li acabava de dir:

–Que vol que la fem tan lletja i desagra-
dable com puguem, diu?

–No sé pas per què has d’anar repetint-ho 
tot! Que no parlo prou clar? Vull que em feu 
fastigosa i horripilant. I de seguida!

–Però, però... –La noia s’embarbussava 
pensant que aquella senyora no hi devia ser 
ben bé tota.– Però si aquí es ve per tot el 
contrari!

–Doncs jo he vingut pel que he vingut, i 
exigeixo que se’m tracti com una clienta més!

A la recepcionista, gairebé no se la sentia, 
però la velleta no s’estava gens d’alçar la veu 
com li venia de gust. Feia tant avalot que 
els seus escarcanys van fer sortir el cirurgià 
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Ampostissat Bonesdaire i Vernflorit de la 
consulta. 

–Però què és aquest enrenou? Que no 
s’adona que això és una clínica, senyora?

–Diu que vol que la fem d’allò més lletja! 
–va fer la recepcionista.

–Horrible i fastigosa, per dir-ho exacta-
ment –reblà la vella senyora.

–Deu estar de broma...
–No, no ho estic. I compte amb el que 

diu, que no sap qui sóc, que no sap què sóc 
–va fer amenaçadora la bruixa, assenyalant 
el metge amb un dit d’ungla recargolada i 
fosca–. Ni s’ho imagina...

El doctor va estar uns quants segons sen-
se respondre, molt impressionat per aquella 
ungla tan poc elegant i que s’adeia tan poc 
amb la resta de l’aspecte de la senyora. Però 
es va refer de seguida i va replicar:
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–No, no ens fa cap falta saber amb qui 
tractem... –va mormolar pacientment el doc-
tor, que, des que havia vist l’ungla, no les 
tenia totes. I no pas perquè hagués endevinat 
que se les havia amb una bruixa, sinó perquè 
ell també temia que a aquella velleta no li 
funcionava bé el cap.

–Miri, bona dona... –va continuar en el 
mateix to el doctor.

–Bona dona ho serà la seva mare! –saltà 
la vella.

–Bé, sí que ho és. I ben orgullós que n’es-
tic! –va fer conciliador el cirurgià–. Miri, se-
nyora, jo sé arreglar nassos, eliminar greixos, 
allisar arrugues i estirar pells que pengen. El 
que no sabria fer és fer sortir arrugues, sac-
sons i berrugues allà on no n’hi ha. No ho he 
estudiat, això, jo. I li donaria un mal servei. 
I què passaria si, després de tot, jo no la feia 



15

tan horrible com vostè sembla voler? No sé 
si m’entén...

–L’entenc perfectament. Però tenia entès 
que, en aquest món, aquestes cosetes podien 
fer meravelles –va dir la velleta després de fur-
gar en la seva bossa i deixar amb mala cara una 
sospitosa boleta negra damunt el mostrador. 

–Ecs! Quin fàstic! –va protestar la recep-
cionista–. Tregui això d’aquí al damunt im-
mediatament!

La boleta negra semblava una cagarulla de 
cabra. En realitat, era una cagarulla de cabra, 
però la vella va passar la mà oberta pel da-
munt i l’excrement va esdevenir una boleta 
d’or refulgent. La va agafar amb dos dits i la 
va mostrar triomfalment, tot dient:

–En tinc moltes, d’aquestes, jo!
Tant la recepcionista com el doctor van 

quedar molt afectats per la lluïssor de l’or 
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i durant uns instants van ser incapaços de 
dir paraula, amb la boca oberta com dos es-
taquirots. El primer a reaccionar va ser el 
doctor:

–Molt bé, senyora. Ja n’hi ha prou de xer-
rameca. Vostè i jo ens n’anem al cine. 

–Al cine? –van preguntar alhora, igual-
ment sorpreses, la bruixa i la recepcionista.

–Sí, al cine. –El metge semblava haver 
recuperat la serenitat i l’aplom.– Em sembla 
que tinc una bona solució per al seu proble-
ma. Però perquè vostè se’n faci una idea hem 
d’anar al cine. Em permet la... boleta?

–I per què la hi he de donar? Encara no 
m’ha solucionat res!

–Però en sé la manera! I la boleta em... em 
pot ajudar molt! I m’agradaria comprovar si és...

–És clar que és bona! –va replicar la ve-
lla, lliurant-li el cagalló d’or–. La hi deixo en 
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dipòsit. Si no quedo contenta me l’haurà de 
tornar.

–D’acord. Però no tingui por que no la hi 
hauré de tornar. Ja veurà com quedarà con-
tenta. I molt!

–Així ha de ser, perquè, si no, aquesta 
boleta esdevindrà una aranya verinosa que 
enfonsarà els ullals en les seves parts més to-
ves.

–Què diu, ara! –féu el doctor, deixant-la 
anar com si de sobte cremés. 

–Era només una broma –somrigué ama-
blement la vella, caçant la bola al vol i tor-
nant-la a posar a la mà del doctor.

El metge se la posà a la butxaca sense mi-
rar-la, es va treure la bata d’una revolada, la 
va tirar a la recepcionista i va dir: 

–Hi ha una sala multicine a prop de la 
clínica. He vist a la cartellera del diari que 


