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L’avi Quico sent olor de fum. «Quina 
pudor!», exclama. Un gran incendi ho 
crema tot: les cases, els arbres, els ani-
mals... «Els homes no ho han pogut fer 
pas, oi?», pregunta el besnét. El senyor 
Quico guarda silenci.

Fina Casalderrey i Valentí Gubianas 
han elaborat una història commovedo-
ra que ens anima a respectar la natura.
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Liciaga és un país antic i petit 

banyat en bona part per un gran 

oceà. I a l’oceà, molt a prop de les 

costes, hi emergeixen unes illes 

delicioses: Ceis, Nos, Tomba, Xota, 

Monsisan, Rausao...

I allà on els rius aboquen les 

seves aigües a l’oceà, a les 

desembocadures, es formen belles 

ries, i l’aigua dolça i la salada s’hi fan 

abraçades d’escuma blanca.
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A Liciaga, com en d’altres indrets 

del planeta, s’hi han viscut moments 

bons i moments difícils, però sempre 

s’hi han sabut afrontar els problemes 

i tirar endavant. Tal vegada això, 

juntament amb un clima perfecte 

–ja que no fa mai ni massa fred ni 

massa calor–, fa que molta gent 

vulgui visitar-ne els diferents  

pobles. 
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Precisament a Vilariño, en un 

d’aquests petits indrets màgics, hi 

viu el senyor Quico. Allà tots els 

veïns es coneixen.

El senyor Quico és un vell mestre 

d’escola, d’aquells que, per ensenyar 

a ser bona persona, només li ha 

calgut haver estat sempre un bon 

home. Malgrat la seva edat  

avançada –és a punt de fer-ne 

vuitanta-quatre–, continua vivint  

a la mateixa casa on van néixer  

els seus fills i alguna de les  

seves nétes.
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Amb el temps, la seva família es va 

anar fent gran: una dona, tres fills, 

quatre filles...

I, també amb el temps, la casa es va 

anar fent petita: deu nétes, sis néts... 

I, encara més tard, va néixer el seu 

màxim orgull: el seu besnét Cisquet, 

que ja té quatre anys.
10



Tots els seus descendents han volat 

com els ocells que es fan el seu niu 

particular: cada fill, cada filla, cada 

nét, cada néta..., s’han construït una 

casa i han format ja la seva pròpia 

família. Uns viuen a prop, d’altres 

lluny... També la seva dona ha volat 

cap a una d’aquelles cases altes  

que es construeixen en els  

arbres del cel.

L’avi Quico, que així és com el 

coneixen tots els del veïnat, encara 

no se n’ha volgut anar a la seva llar 

del cel, ni tan sols a la d’algun dels 

seus fills; no vol tancar les portes 

de casa seva perquè són plenes de 

records i racons especials:

«En aquesta cambra va néixer la 

meva filla gran». «Aquest és primer 

dibuix de la meva néta...»
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Aquest mateix matí, com qualsevol 

altre, l’avi Quico surt a recollir 

la coixinera del pa que ha deixat 

penjada, la nit abans, a la porta de 

casa i se sorprèn: 

«És estrany, no ha vingut el forner ni 

tampoc no m’han portat el diari!».

I de seguida sent una certa 

incomoditat en l’aire:

«Caram, quina olor de fum, uf, 

quina pudor! Redimonis, ja han 

tornat a cremar brossa, els veïns».
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