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El drac de gel,
o
per què cal fer el que us diuen

A

questa és la història de les meravelles que van tenir lloc la
nit de l’11 de desembre, quan els infants van fer el que els
havien dit que no fessin. Potser us penseu que ja sabeu totes
les coses desagradables que us podrien arribar a passar si fóssiu
desobedients, però n’hi ha algunes que ni tan sols vosaltres
sabeu, i ells tampoc no les sabien.
Es deien George i Jane.
Aquell any no hi va haver focs artificials el 5 de novembre,
per la festa de Guy Fawkes, perquè l’hereu al tron no es trobava gaire bé. Li estava sortint la primera dent, i aquesta és una
època de molt neguit per a qualsevol persona, fins i tot per a
una de la família reial. Realment no es trobava gens bé, i per
això tirar coets hauria estat de molt mal gust, fins i tot en indrets allunyats de la cort com Land’s End o l’illa de Man, i al
barri de Forest Hill, a Londres, que era on vivien la Jane i en
George, qualsevol cosa d’aquest estil era impensable. Fins i tot
a les atraccions del Crystal Palace, on són tots uns poca-soltes,
van copsar que no era el moment per a castells de focs.
Però quan al príncep li va sortir la dent, les celebracions
no tan sols eren admissibles sinó adequades, i es va decretar
que l'11 de desembre seria el dia dels focs d’artifici. Tothom
tenia moltes ganes de mostrar la seva fidelitat, i alhora passar
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una bona estona. Per tant hi va haver castells de focs i desfilades
il·luminades amb torxes, i el Crystal Palace va encarregar especialment unes lletres que deien «Beneït sia el nostre príncep»
i «Llarga vida a l’infantó reial» amb focs de diferents colors; i
els alumnes dels internats més privats van fer mitja festa; i fins
i tot els fills dels lampistes i els escriptors van rebre dos penics
cadascun per gastar-se’ls en el que volguessin.
A en George i la Jane els van donar sis penics a cadascun.
Se’ls van gastar tots en una «pluja d’estels» que va trigar moltíssim a encendre’s, i que quan es va encendre es va apagar gairebé de seguida, i per tant es van haver de mirar els coets dels
jardins de les cases del costat, i els del Crystal Palace, que eren
realment esplèndids.

Tenien tota la família i amics refredats i amb mal de cap,
de manera que a la Jane i en George els van deixar sortir sols
al jardí per encendre el seu coet. La Jane s’havia posat la capa
de pell i els guants gruixuts, i la caputxa amb pell de guineu
platejada que li havien fet aprofitant el maniguet vell de la
mare; i en George portava el seu abric llarg de tres capes, i el
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tapaboques, i el barret de viatge de pell de foca del pare, amb
aquelles peces que pengen i tapen les orelles.
El jardí estava fosc, però els focs que esclataven al voltant
feien que semblés molt alegre i, tot i que els infants tenien fred,
estaven molt segurs que s’ho passaven bé.
Es van enfilar a la tanca del fons del jardí per veure millor
els focs; i aleshores van veure, molt i molt lluny, allà on començava l’horitzó de la nit, una línia brillant d’unes llums dretes molt boniques posades en renglera, com si fossin les llances
d’un exèrcit de fades.
—Oh, que bonic —va dir la Jane—. No sé què deuen ser.
Sembla com si les fades estiguessin plantant pollancres petits i
brillants i regant-los amb llum líquida.
—Camàndules líquides! —va dir en George. Havia anat
a escola, per tant sabia que aquelles llums només eren l’aurora
boreal, o les llums del nord. I així ho va dir.
—Però qui és aquesta Aurora no-sé-què? —va preguntar
la Jane—. Qui encén les llums, i per què?
En George va haver de reconèixer que allò encara no ho
havia après.
—Però el que sí que sé —va dir—, és que està relacionat
amb l’Ossa Major, i el Carro Gros, i el Cullerot i l’Arada.
—I què és tot això? —va preguntar la Jane.
—Oh, són els cognoms d’algunes famílies d’estrelles. Mira,
ara puja un coet d’allò més maco —va respondre en George,
i la Jane va tenir la sensació que gairebé entenia allò de les famílies d’estrelles.
Les llances de llum de les fades parpellejaven i resplendien. Eren molt més boniques que la gran foguera encesa que
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cremava amb força i treia foc, flames i espurnes al jardí de la
casa del costat de la del costat; fins i tot eren més boniques que
els focs de colors del Crystal Palace.
—Tant de bo les poguéssim veure de més a prop —va dir
la Jane—. No sé si les famílies d’estrelles són bones famílies…
De les que a la mare li agradaria que anéssim a prendre el te a
casa seva, si fóssim estrelles petites.
—No són famílies d’aquesta manera, ruqueta —li va dir el
seu germà, que va intentar explicar-li-ho amb afecte—. Només
he dit famílies perquè una nena com tu no m’hauria entès si
hagués dit conste… I a més, ara no m’enrecordo de com s’acabava la paraula. En tot cas, les estrelles estan totes a dalt del cel,
per tant no pots anar a prendre el te a casa seva.
—No —va dir la Jane—. He dit si fóssim estrelles petites.
—Però no ho som —va dir en George.
—No —va dir la Jane, amb un sospir—. Ja ho sé. No soc
tan ruca com et penses, George. Però l’Aurora Real està per
allà a l’horitzó. No la podríem anar a veure?
—Per tenir vuit anys, no tens gaire seny. —En George va
donar uns quants cops a la tanca amb els peus calçats amb botes, per escalfar-se els dits.— És a l’altra punta de món.
—Semblen molt a prop —va dir la Jane, arronsant les espatlles perquè no li entrés fred al coll.
—Són a prop del pol Nord —va dir en George—. I mira,
l’aurora boreal no m’importa gens ni mica, però no em faria
res descobrir el pol Nord. És terriblement difícil i perillós, i
després tornes a casa i n’escrius un llibre amb moltes il·lustracions, i tothom diu que ets molt valent.
La Jane va baixar de la tanca.
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—Au, George, anem-hi! —va dir—. No tornarem a tenir una oportunitat com aquesta… estem tots sols… i és molt
tard, a més.
—Jo hi aniria de seguida si no fos per tu —va contestar
en George, tot moix—, però ja saps que sempre diuen que et
fico en embolics… i si anéssim al pol Nord ens mullaríem les
botes, gairebé segur, i recorda’t del que ens han dit de no caminar per l’herba…
—Han dit la gespa —va dir la Jane—. No anirem pas a
la gespa. Au, George, va, anem-hi. No sembla pas tan lluny…
podríem tornar abans que tinguessin temps d’enfadar-se
terriblement.
—D’acord —va dir en George—; però jo no hi vull anar,
que consti.
I se n’hi van anar. Van saltar la tanca, que estava molt freda, i blanca, i lluent, perquè començava a gelar; a l’altra banda
de la tanca hi havia el jardí d’algú altre, per tant en van sortir
tan de pressa com van poder, i més enllà hi havia un camp on
havien fet una altra foguera grossa, amb tot de gent dreta al
costat que semblava tenir la pell ben negra.
—És com si fossin indis —va dir en George, que volia
aturar-se i mirar, però la Jane el va estirar cap endavant, i van
passar pel costat de la foguera i per un forat de la bardissa van
anar a parar a un altre camp, aquest tot fosc; i al lluny, després
d’una colla de més camps foscos, les llums del nord brillaven,
centellejaven i resplendien.
Doncs bé, resulta que a l’hivern les regions àrtiques baixen
molt més al sud del que assenyala el mapa. Molt poca gent ho
sap, encara que es podria pensar que se n’adonarien pel gel que
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es forma a les gerres d’aigua al matí. I just quan en George i
la Jane es van posar en marxa vers el pol Nord, les regions àrtiques havien baixat gairebé fins a Forest Hill, de manera que
a mesura que els infants avançaven cada vegada feia més i més
fred, i ben aviat van veure que els camps estaven coberts de
neu, i que hi havia grans caramells de gel penjant de totes les
tanques i bardisses. I encara semblava que l’aurora boreal estava una mica més lluny.
Estaven travessant un camp ple de neu amb molts desnivells quan la Jane es va fixar en els animals. Hi havia conills
blancs i llebres blanques, i ocells blancs de mides i tipus diversos, i unes bèsties més grosses dins les ombres de les bardisses
que la Jane estava segura que eren llops i ossos.
—Ossos polars i llops àrtics, volia dir, és clar —va dir,
perquè no volia que en George tornés a pensar que era ruca.
Al final d’aquell camp hi havia una bardissa molt grossa,
tota coberta de neu i caramells; els infants van trobar un lloc
on hi havia un forat i, com que semblava que en aquell tros de
bardissa no hi havia ossos ni llops, es van arrossegar pel forat
i després van grimpar fora de la rasa gelada de l’altra banda. I
aleshores es van quedar quiets i amb la boca oberta, meravellats.
Perquè davant seu hi havia, llisa i recta, dirigint-se de dret
a l’aurora boreal, una gran carretera, molt ampla, de gel negre
pur, i a banda i banda hi havia uns arbres molt alts coberts de
gebre blanc centellejant, i de les branques dels arbres penjaven
garlandes d’estrelles amb fils de raigs de lluna, i feien una llum
tan intensa que semblava un dia preciós al país de les fades. La
Jane ho va dir; però en George va dir que semblaven els llums
elèctrics de l’Exposició Universal.
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Les rengleres d’arbres, tan
rectes com si les haguessin fet
amb tiralínies, s’allunyaven cada cop més, i més, i més, i al
final de tot brillava l’aurora
boreal.
Hi havia un pal de senyals
fet de neu platejada, i amb lletres de gel pur els infants hi van
llegir: «Cap aquí per anar al pol
Nord».
—Tant si és cap aquí com
cap allà —va dir aleshores en
George—, reconec un tobogan
quan el veig, així que… avall
va.
I va córrer una mica per la
neu glaçada, i la Jane també va
córrer quan va veure que ell ho
feia, i al cap d’un moment ja
estaven lliscant, amb els peus
separats un parell de pams, pel
gran tobogan que porta al pol
Nord.
Aquest gran tobogan està
fet perquè l’utilitzin els ossos
polars, que els mesos d’hivern
van a buscar el menjar a la cooperativa dels militars, i és el
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tobogan més perfecte del món. Si mai no us l’heu trobat, és
perquè no heu tirat mai coets l’11 de desembre, i no heu estat mai terriblement entremaliats i desobedients. Però no feu
res d’això amb l’esperança de trobar el gran tobogan… perquè
podríeu trobar alguna altra cosa molt diferent, i llavors us en
penediríeu.
El gran tobogan és com els tobogans normals en el sentit que quan comences a baixar-hi has d’arribar fins al final
—si no és que caus— i llavors et fa el mateix mal que als
més petits dels parcs infantils. El gran tobogan fa sempre
baixada, per tant no pares d’anar més i més de pressa. En
George i la Jane anaven tan de pressa que no tenien temps
de fixar-se en el paisatge. Només veien les llargues línies
d’arbres gebrats i les llums d’estrelles i, a banda i banda,
passant a tota velocitat mentre lliscaven, un món molt ample i gran i una nit immensa i molt negra, i tant damunt
seu com als arbres les estrelles brillaven com llums de plata mentre davant seu, al lluny, la línia de llances de fades
resplendia, tremolava i centellejava. La Jane ho va dir, i en
George va dir:
—Jo veig l’aurora boreal d’allò més bé.
És molt agradable lliscar, lliscar i lliscar damunt de gel fosc
i sense obstacles… Especialment si tens la sensació que realment et dirigeixes a algun lloc, i encara més especialment si
aquest lloc és el pol Nord. Els peus dels infants no feien gens
de soroll damunt del gel, i baixaven i baixaven en un bell silenci blanc. Però de sobte el silenci es va trencar i un crit va
ressonar a la neu.
—Ei! Vosaltres! Atureu-vos!
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—Caigui qui pugui! —va cridar en
George, i es va deixar caure de seguida, perquè és l’única manera d’aturar-se.
La Jane va caure damunt seu, i després van anar de quatre grapes cap a la
neu de la vora del tobogan… I allà hi havia un caçador, abrigat amb una gorra
punxeguda i amb el bigoti glaçat, com
els de les caricatures, i tenia una escopeta a la mà.
—Per casualitat no portareu bales, oi?
—va dir.
—No —va dir en George, i era veritat—.
Tenia cinc cartutxos del revòlver del pare, però me’ls van prendre
el dia que la dida em va regirar les butxaques per veure si m’havia
endut accidentalment el pom de la porta del bany.
—És natural —va dir el caçador—, aquests accidents ja
passen. Aleshores no portes armes de foc, suposo?
—No tinc cap arma de foc —va dir en George—, però sí
que tinc un foc artificial. Només és una piula que un noi em
va donar, si li pot fer servei.
I va començar a remenar entre els cordills i els caramels de
menta, els botons, els taps, els plomins, els guixos i els segells
de correus estrangers que omplien les butxaques dels pantalons
fins a sota els genolls que portava.
—Es podria intentar —va respondre el caçador, i va allargar la mà.
Però la Jane va estirar el darrere de la jaqueta del seu germà i li va xiuxiuejar:
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—Pregunta-li per a què ho vol.
Llavors el caçador va haver de
confessar que volia el petard per matar la perdiu blanca; i, quan van mirar, allà mateix hi havia la perdiu
blanca, asseguda a la neu; se la veia
molt pàl·lida i amoïnada, esperant
amb neguit que la qüestió es decidís

d’una manera o altra.
En George es va tornar a posar totes les coses a les butxaques i va dir:
—No, no ho penso fer. El temps en què es pot caçar es va
acabar ahir, vaig sentir que el pare ho deia, per tant, tampoc no
seria just, igualment. Em sap molt greu, però no puc… Adeu!
El caçador no va dir res, només va aixecar el puny i el va
ensenyar a la Jane, i després va entrar al tobogan i va intentar anar cap al Crystal Palace; cosa que no era fàcil, perquè en
aquella direcció fa pujada. El van deixar allà intentant-ho i van
continuar el camí.
Abans que es posessin en marxa, la perdiu blanca els va
donar les gràcies amb unes quantes paraules agradables i ben
triades, i llavors van córrer una mica de costat i es van posar a
lliscar de nou pel gran tobogan, en direcció al pol Nord i les
boniques llums que parpellejaven.
El gran tobogan baixava i baixava, i no semblava que les
llums fossin gaire més a prop, i el silenci blanc els embolcallava mentre lliscaven per l’ample camí de glaç. Llavors el silenci
es va esmicolar de nou quan algú va cridar:
—Ei! Vosaltres! Atureu-vos!
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—Caigui qui pugui! —va cridar en George.
I va caure rodolant, com abans, per aturar-se de l’única
manera que es podia, i la Jane es va aturar damunt seu, i van
anar de quatre grapes fins a la vora del tobogan i de cop i volta
es van trobar un col·leccionista de papallones que buscava espècimens amb unes ulleres blaves, una xarxa blava i un llibre
blau amb il·lustracions en color.
—Disculpeu-me —va dir el col·leccionista— però no
portareu per casualitat una agulla de cosir, una agulla molt
llarga?
—Jo tinc un canonet d’agulles —va respondre la Jane
amb cortesia—, però ara no hi ha cap agulla a dins. En
George les va agafar totes per fer coses amb trossos de suro,
com les d’El llibre d’experiments científics per a nens i El
petit mecànic. No en va fer cap ni una, però
les agulles ja no van servir per a res més.
—És curiós —va dir el col·leccionista—: jo també vull fer servir
l’agulla per a una cosa relacionada
amb el suro.
—Tinc una agulla de barret a la caputxa —va dir la
Jane—. La vaig posar per subjectar la pell quan m’hi vaig fer
una enganxada amb el clau de la
porta de l’hivernacle. És llarga i punxa molt, li aniria bé?
—Es podria intentar —va dir el
col·leccionista.
25
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I la Jane va començar a tocar-se la
caputxa buscant l’agulla. Però en George
li va pessigar el braç i va xiuxiuejar:
—Pregunta-li per a què la vol.
Aleshores el col·leccionista va haver de reconèixer que volia l’agulla per clavar-la a
la gran arna de l’Àrtic.
—És un espècimen magnífic —va afegir—,
que friso per conservar a la meva col·lecció.
I sí, allà a la xarxa de col·leccionista hi havia la gran arna
de l’Àrtic, que escoltava atentament la conversa.
—No, de cap manera! —va exclamar la Jane.
I mentre en George explicava al col·leccionista que, sincerament, preferien no fer una cosa així, la Jane va separar els
plecs blaus de la xarxa i li va preguntar a l’arna en veu baixa si
voldria sortir a fora un momentet. I així ho va fer.
Quan el col·leccionista va veure que l’arna havia quedat
lliure, va semblar menys enfadat que entristit.
—Molt bé —va dir—, tota una expedició a l’Àrtic que
se’n va a can Pistraus! Hauré de tornar a casa i preparar-ne una
altra. I això vol dir que m’hauré de fer un tip d’escriure als diaris i coses d’aquestes. Em sembla que ets una nena extraordinàriament desconsiderada.
I així els infants van continuar, i el van deixar també a ell
intentant pujar pel pendent cap al Crystal Palace.
Quan la gran arna blanca de l’Àrtic els va haver donat les
gràcies amb paraules adients, en George i la Jane van córrer una
mica de costat i es van posar a lliscar de nou, entre les llums d’estrelles, pel gran tobogan en direcció al pol Nord. Anaven cada
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vegada més i més de pressa, i les llums davant seu eren cada cop
més brillants, fins al punt que ja no podien tenir els ulls oberts,
sinó que havien d’anar parpellejant mentre avançaven… I de sobte el gran tobogan es va acabar en una immensa pila de neu, i en
George i la Jane hi van anar a parar perquè no podien aturar-se,
i la neu era tova, de manera que es van enfonsar fins a les orelles.
Quan van haver aconseguit sortir i després de donar-se
cops a l’esquena l’un a l’altre per treure’s la neu, es van protegir
els ulls i van mirar i allà, just davant seu, hi havia la meravella
de les meravelles, el pol Nord, que s’alçava imponent, blanc i
lluent, com un far de gel, i estava molt i molt a prop, tant que
havies de tirar el cap tan enrere com poguessis, i una mica més,
per poder veure’n el tros de dalt de tot. Estava fet completament de gel. Sentireu dir als grans tota mena de ximpleries sobre el pol Nord, i quan sigueu grans és probable que vosaltres
també digueu ximpleries sobre el tema (les coses més estranyes
poden passar, i passen), però en el fons del cor sempre us heu
de recordar que el pol Nord és fet de gel transparent i és impossible, si hi penseu bé, que pugui estar fet de cap altra cosa.
Tot al voltant del pol, formant un cercle brillant, hi havia
centenars de petites fogueres, i les flames d’aquestes fogueres
no parpellejaven ni es retorçaven, sinó que s’alçaven blaves i
verdes i rosades, dretes com tiges de lliris en un somni.
La Jane va dir això, però en George va dir que estaven dretes com pals d’escombra.
I aquestes flames eren l’aurora boreal, que els infants havien vist de molt lluny, des de Forest Hill.
El terra era molt pla, i estava cobert de neu llisa i dura, que
brillava i centellejava com la part de dalt d’un pastís d’aniversari
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al qual s’acaba de posar glaça casolana. Les glaces de les botigues
no brillen i centellegen, perquè ells barregen farina amb el sucre.
—És com un somni —va dir la Jane.
—Sí que és el pol Nord —va dir en George—. I pensar
que la gent sempre fa tant d’enrenou sobre com arribar-hi… i
no ha estat gens difícil, de fet.
—Diria que molta gent ha arribat fins aquí —va dir la
Jane, amb veu molt trista—. El problema no és arribar fins
aquí, ara ho veig, sinó tornar-ne. Potser ningú no arribarà a
saber mai que nosaltres hem estat aquí, i ens morirem, i els pitroigs ens cobriran de fulles i…
—Ximpleries —va dir en George—. Aquí no hi ha pitroigs, i tampoc no hi ha fulles. Només és el pol Nord, i ja està,
i jo l’he trobat; i ara intentaré enfilar-m’hi per plantar la bandera anglesa al capdamunt… el meu mocador haurà de servir.
I si realment és el pol Nord, la brúixola de butxaca que em va
regalar l’oncle James es posarà a fer voltes i més voltes, i aleshores ho sabré segur. Vine.
Llavors la Jane hi va anar: i quan es van acostar més a aquelles flames tan boniques, altes i clares, van veure que hi havia un
enorme bony de gel amb una forma molt estranya tot al voltant
del pou: era d’un gel polit, llis, brillant, d’un blau de Prússia
intens i molt bonic, com els icebergs, a les parts més gruixudes, i les parts més primes eren de tot de colors resplendents,
espurnejants, llambrejants i canviants, com el llum d’aranya de
cristall tallat de la casa de l’àvia a Londres.
—Té una forma molt curiosa —va dir la Jane—. Gairebé
sembla… —Va retrocedir una mica per veure-la millor.—
Gairebé sembla un drac.
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—S’assembla molt més als fanals que hi ha al passeig dels
molls del Tàmesi —va dir en George, que s’havia fixat en una
cosa com una cua caragolada que s’enfilava pel pol Nord.
—Ai, George —va exclamar la Jane—. Sí que és un drac:
ara li veig les ales. Què podem fer?
I sí, realment era un drac; un gran drac lluent, amb ales,
escales, urpes i una boca molt grossa, fet de gel pur. Es devia
haver adormit arrupit al voltant del forat per on abans sortia
vapor calent procedent del centre de la terra, i quan la terra es
va refredar, i la columna de vapor es va congelar i es va convertir
en el pol Nord, el drac es devia haver quedat congelat mentre
dormia —massa congelat per moure’s— i allà havia estat des
de llavors. I encara que era molt terrible, també era molt bonic.
La Jane va dir això, però en George va dir:
—Bah, no t’hi capfiquis. Ara estic pensant en com arribar a dalt del pol i fer la prova amb la brúixola sense despertar la bèstia.
Era veritat que el drac era molt bonic, amb aquell blau de
Prússia net i intens, i la resplendor de tots els colors de l’arc
de Sant Martí. I des de dins de l’espiral freda del drac glaçat, el
pol Nord s’alçava recte com un pilar fet amb un gran diamant, i
de tant en tant cruixia una mica, de tan fred que estava. Aquest
cruixit era l’únic so que trencava el gran silenci blanc, enmig
del qual el drac reposava com una joia enorme i les flames rectes s’alçaven tot al seu voltant com les tiges de lliris altíssims.
I mentre els infants estaven mirant la cosa més meravellosa que havien vist mai, es va sentir un soroll fluix de passes
i moviments ràpids i desordenats darrere seu, i de la fosca que
hi havia més enllà de les tiges de flames va sortir una munió
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d’éssers petits i marrons que corrien, saltaven, grimpaven, feien
tombarelles o anaven de quatre potes, i alguns fins i tot caminaven cap per avall. Quan van ser prop de les fogueres es van
donar les mans i van ballar en cercle.
—Són ossos —va dir la Jane—. N’estic segura. Ai, tant de
bo no haguéssim vingut; i tinc les botes totes molles.
El cercle de ballarins es va trencar de sobte, i al cap d’un
moment centenars de braços peluts havien agafat en George i la
Jane, que es van trobar al mig d’una gran massa flonja de gent
en moviment, formada per persones menudes i grasses vestides
amb pells marrons, i el silenci blanc havia desaparegut del tot.
—Ossos, diu —va exclamar una veu estrident—.
Desitjareu haver-vos trobat amb ossos abans no hàgim acabat
amb vosaltres.
Allò sonava tan terrible que la Jane es va posar a plorar.
Fins ara els infants només havien vist coses bellíssimes i meravelloses, però ara els va saber greu no haver fet cas del que els
havien dit, i la diferència entre «herba» i «gespa» no semblava
tan gran com havien pensat a Forest Hill.
Tan aviat com la Jane es va posar a plorar, totes les personetes marrons es van tirar enrere. A les regions àrtiques no
plora ningú per por que les llàgrimes es gelin i s’enganxin. Per
tant aquella gent mai no havia vist plorar ningú.
—No ploris de debò —li va xiuxiuejar en George—, o et
sortiran penellons als ulls. Però fes veure que plores amb molt
d’escàndol, que això els espanta.
Així doncs, la Jane va continuar fent veure que plorava
escandalosament, i les llàgrimes de debò es van estroncar; això
sempre passa quan comences a fingir. Proveu-ho.
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