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Entre 
llamps 

acompanyats 
de trons eixor-

dadors, les teves 
mans rebran Mjöl-

nir, el martell de 
Thor. Viatjaràs 

pel cel en un 
carro 

transportat 
pels gats de 
la deessa Freia. 
Riuràs amb Loki i 
les seves malifetes, 
però hauràs de ser 
tan àgil com ell 
quan fugiu dels 
enemics.
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Deixa’t guiar 
pel wöd que 

escullis, el furor 
d’un os o d’un 
llop. O et pots 

transformar en au, 
per sobrevolar les 

pàgines d’aquest 
llibre i ficar-te 

per algun dels 
seus replecs. 
Estàs a punt per 
travessar les fron-
teres de l’antic món 
nòrdic? Doncs 
endavant! Les 
fronteres del món 
sobrenatural 
s’han obert! 
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Et fascinaran 
les històries 

dels déus 
escandinaus 

i les seves 
aventures,

que solquen 
cels i mars a 
la recerca del 
coneixement 
més profund i 
inescrutable.
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         Mira’t en un 
mirall i decideix 

qui vols ser.

El temps no 

transcorre  
de la mateixa 

manera al 

món mític. 
Encara 

que les teves 

aventures 

durin deu anys, potser 

podràs 

          
Si ho vols, 

enamora’t. 
Això sí, tria 
bé, que no 

sigui un trol 
que menja 

ser a casa 
per sopar.      

 nens crus!

          

          
T’has de mostrar  

tal com ets, 

perquè quan les  
endevinadores 

et coneguin  
puguin llegir-te 
l’ànima.

Ves molt lleuger 
d’equipatge 

i posa-hi com 

a mínim 

un entrepà 

i una mica 

d’aigua. 

Poden passar 

uns quants dies 
fi ns que no 
et convidin a un banquet.          



ᚾᚩᚡᚪᚶŝᚯᛗᚧᛄᛟᚴᛐ€ᚾᛀćᚧᛰᚣᚬᛤᚦᚸıᚡ•᛬ᛪᛧᛍᚱᚰᚢᚪᚼœᚹᛋᚳ ᚺᛠ ᛓᚰᛣᛂᚭᛘᚬĳᛦᛑᛜᚣ€ᚨᛝᛊŞᚦᛚᚯᚫᚲᛃȘᚻᛙᚨčᛩᚭᚿĉČᚫ€ᛏᚥᛈᛨᛮᚠᛢᛩ
ᛟ

Ø
ᚧ

ENTESOS, 
DONCS. AQUEST 
PACTE QUEDA 
SEGELLAT PER 

SEMPRE.

QUE NINGÚ 
TANQUI AQUESTA 
PORTA QUE HA 
OBERT LA TEVA 
IMAGINACIÓ!

          
Tingues el cor 
ben clar abans 
que els déus 
se’t presentin 
davant, i quan 
Odin, Freia o 
Th or et confi ïn 
els seus secrets,

rep-los 
sense por.

Esmola els 
teus sentits 

 per poder 
distingir tot el 
que és invisible.

          
Si us plau, no 

t’emportis el mòbil. 
No hi ha 

cobertura.
Demana a 
Heimdal que et 
deixi travessar 
el Bif öst. Ja saps 
que al nostre 

Martí no es pot 
món l’arc de Sant 

abastar mai.
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ᚾᚩ
ᛟ ᚰᛙĉᛣᚯĳᚦᛌᚴᚩᚬᚲᚮᛨᚫ                   GINNUNGAGAP                  ᛥᚪᛪĲᚭčᛧᛞᚶᚣᛎᛡıᛟᛋ ᛟ

Aquesta escletxa és un gran abisme que devora la llum 
de totes les flames i és tan fosca que, si t’hi apropes, pots 
caure-hi i et pot engolir. Ginnungagap és el nom d’aquest 
abisme que separa el món. La curiositat et convida, no 
sense cert temor, a mirar-lo com es mira la profunditat 
d’un precipici. Però encara que obris molt més els ulls 
no arribaràs a veure’n la seva immensitat tan negra. I no 
t’adonaràs que ella, Ginnungagap, t’està observant.

Al Principi hi ha 
una divisió basada 

en el Fred i la Calor. 
Vastes regions, una coberta 
pel gel i l’altra per les 

flames, estan sepa-
rades entre si per 

un abisme 
ple de força 

màgica. 
Tant en el 
Fred com 
en la Calor 

s’hi gesten 
les llavors de 
la Vida: les llavors de 

la llum i de la foscor, 
dels déus i dels 

humans, dels ani-
mals i de les plantes. 
La gèlida  
Niflheim està situada 
al nord de l’abisme i brilla 

amb una resplendor blavosa 
enmig de la foscor. L’ar-

dent Muspelheim 
es troba al sud i 
el foc hi crema 
amb tanta 
intensitat 

que la calor 
és insupor-

table. Entre els 
dos mons hi tro-

baràs Ginnungagap, 
l’escletxa sense fi. 
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ᛣᚣᛄᛟĳᛑᚣ
Sé que ets a 

Ginnungagap 
i que el Fred i la 

Calor s’enfonsen 
amb tu en el Gran 

Buit, que va ser, 
malgrat tot, el que 

va propiciar 
aquest plec de 

l’espai per 
veure com els 

onze rius de 
gel de Niflheim 

avançaven lentament 
per apropar-se a 

Muspelheim.

Les espurnes 
de les flames i 
l’alta temperatura 

del foc van fer 
que, a mesura que 
avançaven, els rius 
comencessin a bullir. 

I així fou com 
es va produir 
la Bullentor 
Essencial, 

d’on naixeria 
la vida. Ho vas 

veure, oi? 
Vas ser testimoni 
del naixement 
de les Gotes 
Reproductores.
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«Atenció! No miris l’abisme directament 
als ulls, perquè qui gosi fer-ho, a partir de 
llavors, veurà el món buit», diu amb un 
rugit Ginnungagap, mentre llepa el foc 
tal com una pantera es lleparia les potes. 

Al costat oposat, la gebrada amenaça; 
els llavis, la llengua i les dents se’t 

convertirien en gel i les pestanyes, 
en estalactites, i no podries 

pestanyejar. Si fossis allà, 
et congelaries abans 

de cridar pel fred.
   

I HO 

VEURIES 

TOT.
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Audumla i Brúni

ᛟ ᚫᛙᚲŝᛖᚦᚫᛚ                I. ELS DOS PRIMERS ÉSSERS                 ᚾᚺᛞ ıᛪᛋ ᛟ

Ymir, un dels primers éssers, sorgeix de la Bullentor 
Essencial. De les Gotes Reproductores en neix un 
embrió, protegit per la gebrada. El gel li irriga el 
cor i el cervell. Els òrgans prenen forma: el fetge, 
l’estómac, els pulmons… La criatura, que es diu 
Ymir, creix fins que es converteix en un gegant i els 
braços i les cames se li formen com sòlides muralles. 
Ymir jeu a terra i té tanta envergadura que es podria 
recórrer a cavall. El gel primigeni del qual està fet 
conté la Substància Radiant, creadora de formes.

«Ymir! Obre els ulls!» «Ymir, desperta’t!», crida el buit. 
«Ymiiiiiiir! Ymiiiiir! Ymiiiir!», respon l’eco d’aquell racó 
de món. El gegant obre els ulls, encara entumit, i nota 

com el fred li pessigolleja la gola quan 
respira. La rufada li cobreix les celles, que 
de tan grosses semblen arbres. Aleshores 
Ymir es posa dret i observa la solitud del 
món que acaba de néixer amb ell. L’horitzó 
retruny quan respira i les petjades s’enfonsen 
en la neu a mesura que avança amb els 

seus enormes peus. Ymir el Bessó, que està fet amb la 
matèria de l’Univers, té gana i plora. Al seu costat, acaba 
de néixer una vaca anomenada Audumla, que se’l mira 
com una mare que sap què cal fer i l’atreu amb suavitat 
cap al seu costat. Sens dubte, no era gaire acollidora, la 
buidor del món. Per sort, coneixem el tarannà pacífic 
de les vaques… Així que Audumla fa sortir quatre 
rius de llet tèbia del seu braguer i Ymir, com un nadó 
colossal, se n’alimenta. I és ella, la rumiant, qui converteix 
aquell paisatge desangelat i gebrat en una petita llar.

    
Ymiiiiiiir 

Ymiiiiir! Ymiiiir!», 
respon l’eco 
d’aquell racó 

de món.    
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Odin

     
Bestla

     
Borr

ᛟ ᚣᚫıᛪᛎᛋᛡᚤ                II. I NEIXEN MÉS ÉSSERS                 ᛍᛀŞᚩᛎᚡᚣ ᛟ
Audumla, la «sense banyes», té una paciència 

còsmica per alimentar un etó que quan té gana 
plora i obre escletxes. A Audumla li agrada llepar les 
pedres recobertes de neu. «Quina delícia, la sal que 

cobreix les roques!», es diu, mentre fa unes llepades 
que només un rumiant màgic podria fer. Fins que la 

gebrada deixa endevinar una mica de pèl que creix 
entre l’herba glaçada. Audumla continua llepant, 

durant tres dies, fins que per generació espontània 
sorgeix el primer home de la terra. D’aquesta manera, 

apareixen el cap de Brúni, com si fos una flor, i el 
del seu fill Borr. De la fam d’Audumla i gràcies a 

l’escalfor de la seva llengua, n’han brotat aquestes 
noves vides, que seran un pas més cap a l’inici de 

l’Univers. Borr, en néixer, se sent sol; fa fred i el seu 
cos humà necessita aixopluc. No gaire lluny d’allà, hi 

ha Ymir amb la resta d’etons, alguns dels quals han 
nascut de la suor de les seves axil·les i d’altres, dels seus 

peus. Borr contempla l’etona Bestla i se n’enamora a 
l’instant. A ella, Borr li sembla una espècie estranya de 

pastanaga, simpàtica i apetitosa, tot i que encara no 
hi ha pastanagues, a l’Univers. I així és com, de l’amor 

entre Bestla, l’etona, i Borr, el primer home, l’atzar 
vol que en neixin els primers déus: Odin, Vé i Víli.
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Vé

    
Víli

     
Ymir

ᛟ ᚫᚲŝᛖᚦᚫᛚ                    III. LA MORT D’YIMIR                   ᚾᚺᛞ ᛪᛋ ᛟ

Alguns dels atributs del déu Odin són la força i 
l’audàcia, però també té una gran curiositat, amb la 
qual vol dominar el món. De nit, observa com dorm 
Ymir i la resplendor que es produeix cada cop que 
canvia de posició. El déu no té por i vol saber què 
amaga l’etó dins seu. Per això, Odin convenç els seus 
germans per matar-lo i descobrir aquella informació.

Després de matar l’etó primigeni, decideixen tirar 
el cadàver a Ginnungagap. Odin, Vé i Víli llancen 
primer la carn i, en fer això, es forma la terra. La sang 
d’Ymir, que cau a doll, omple el mar i els llacs. Dels 
ossos que llancen, en neixen les muntanyes i les valls; 
els boscos creixen plens d’arbres, un per cada cabell 

que cau del gegant. Els núvols del cel, 
de la pluja i de la neu es formen amb el 
cervell, i el crani serà l’escenari de la volta 
celeste on es col·locaran la lluna, el sol i 
les estrelles. Amb les celles es construeix 
una muralla. El lament de la seva veu, 
convertit en vent, és el mateix que avui 
infon temor i respecte, i diuen que de 
la mort d’Ymir en neix l’Univers. 

     

AIXÍ ES VA 

CREAR L’UNIVERS 

I TU N’HAS SIGUT 

TESTIMONI.
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part III
Yggdrasil
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ᛟ ᛙᚫᛑĳᚮŝ                        L’ARBRE SAGRAT                       ᚨᚼᚹᛗᚾᚱᛊᚾ ᛟ
Alça la vista! Contempla les branques que pugen a través 
dels núvols i s’estenen més enllà del cel.

És Yggdrasil, l’arbre del món!

L’arbre, que uneix el cel amb la terra, travessa tots 
els regnes. El tens tan a tocar que no el pots veure: 
formes part d’Yggdrasil. Com més a prop ets d’ell, més 
inabastable sembla. Així és com s’anomena l’arbre del 
món, una metàfora en què Yggr significa «temible, 
ferotge», pel déu Odin, i drasil fa referència a un «cavall 
errant». Perquè el déu Odin cavalca amb el seu cavall 
Sleipnir per l’escorça de l’arbre i et ben asseguro que si et 
mira amb el seu únic ull furibund, voldràs desaparèixer.

Els territoris mítics se situen al llarg d’aquest gran arbre 
que estén les branques entre les estrelles.  
A la capçada, les branques més altes aguanten quatre 
cérvols que se’n mengen les fulles. També hi trobem 
una àguila gegantina que té un falcó parat entre 
els ulls. Agafa’t fort, cal anar previngut, perquè per 
l’escorça puja i baixa un esquirol esbojarrat anomenat 
Ratatösk, que fa de missatger entre l’àguila i el dragó.

«Un dragó? També hi viu un dragó?», 
et deus preguntar. Doncs sí, hi viu 
l’horripilant Nídhögg, que sembla un 
muricec gegant amb cara i cua de saure.

Un esquirol esbojarrat? Un dragó? Una 
àguila? Tots viuen a Yggdrasil, potser 
per fer-te veure que es pot pujar i baixar 
de la capçada a les arrels i viceversa.

     

AGAFA’T 

FORT! 

ENS ENFILEM 

PER 

YGGDRASIL.
     

    • Consells per al viatger •    

Enfila’t a les branques, però 
si ho fas, recorda com es fa 
per baixar.

Si t’has enfilat mai a un arbre, 
ja saps de què parlo.

D’un món a un altre podràs 
passar.

Sigues conscient de la màgia: 
a cada territori n’hi haurà una 
de diferent.

I ves lleuger d’equipatge. 
Sobretot no et descuidis 
de posar-hi prudència i 
curiositat.



• 28 •

ᚸᚷᛆᛎᚳᚤᛇᚯᛐᛌᚹᛉᚴᚻᛎᛖᚳᛈᛙᛂᛃᚵᚸᛙᛣᛞ•ᚨᛒᛎᛎ€ᛗᚿᛕᛊĉᚶᚭᚣ€ᛄᚺᛚᚢᚤᚦᚵᛯᚷᛏᚸᛥᛒᛟᚪᚽᚠᚨᚤᚻᚽᛍᛮᛗᚫĉᚺᚷᛜ€ᛆᛞᛌᛖᚩᛄᚫᛍᛟᚯᚿᚲᛢᚧᛓᛇᛪᚹᛁᚮᛜᛯ᛬ ᚴᚶĉᛕᛮᛍČᚬᚼᛧᚾᚮᛯᚪᛇᚵᚶᚹᛃᛄᚲᚦᚾᚱᚧᛢᚨᛌᛊᛐᛮ€ᛎᛊᚯᛐᛥᛙᛠᚡᛎᛒᚼᛍᚵᚰᛓᛚ᛬ᚺᚢᚣᚶᚥᚦᛠᛉᚪᛮᛈᚧᛉᛁᚰᚱᚬᛂᛥᚩᚩᛣ

ᛆᚽᛯᛮᛥᛐᛒᛕᛓᛃᚰᛣᚯᚨᛎᛐᚥᛞᛕᛇᚣᚪᚯᛎᛓᚿᚢᚤĉᚬᚭᛗᚳᚶᚰᚹᚺᚦᚸᚻᛠĉᛃᛌᚼ᛬ᚨᛠᚮᚹᛚᚾᛙᛣᛮᚲᚷᛎᛍᛁᚺᚠᚫᚦᛉᛒᚪ᛬ᚲᛉᛊᛜᚶᛁᚤᛍᛮ€ᛍᛇᚧᚸᛮᛯĉᛌČ€ᚸᚢᚵᚷᛎᛍᚣᛈᛟᛆᚬ€ᛖᛥᛧ€ᚵᚤᛂᛎᛙᛎᛂᚱᚫᚮᚶᛗᛒᚨᚴᚵᛚᛐᛊᛟᚩᚺᚩᛌᛄᛯᚱᛥᚻᚹᚾᚳᛈᛄᚯᛜᚧᛞ•ᚽᛇᛢᚷᛙᚴᚪᛊᚦᛖᚿᚧᚩᚡᛢᚶᛏᛪᚵᚼᛄᛉ

I amb aquest món hi conviuen les nornes o espe-
rits femenins, que s’encarreguen del destí dels 

homes. Les nornes, amb fang i ungüents, 
guareixen les ferides d’Yggdrasil, pro-

vocades pel dragó malvat i les nom-
broses serps que fan niu a les 

fonts.

• A
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i rebusca en aquest món obscur per beure de 
la font de Hvergelmir, i acaba mossegada 

pels queixals del dragó Nídhögg, que 
viu a les profunditats d’aquelles 

aigües. 

• L
a m
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ᚩᛍᚷ
ᚪ

Des d’allà, Odin viatja fins a trobar el pou de 
Mímir, que ofereix el do del coneixement. 

Odin beu de la saviesa i a canvi de fer-ho 
entrega alguna cosa, que a hores d’ara 

continua flotant per la superfí-
cie de l’aigua.

• L
a m

ev
a se

gona arrel rep l’aigua dels gels perpetus de         ᚣᚨᛮᛞ
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el regne dels déus. En aquesta arrel hi ha una 
font que agafa el seu nom de la deessa Urd. 

Aquesta font és un pou d’erudició. Al seu 
costat, els déus hi celebren una trobada 

diària i és on prenen les decisions 
més sensates.

• L
a m

ev
a primera arrel es connecta amb      ŝᚨᚧᛆᛍčᛎᛟᚰᚮᛥᛪᚨᛨᛞĲ ᚱᛢᚦᛧ€ᚫᚳᛦᚣ€ᛔᛯᛂĉᛑᚢᚾᛏᚩᚹᚬᚪᚯᛝᚻᛠᚧØᛥᚿᛗᛄᛍ ᚣĉᛖᛘᛌᚩᛨᛜᚾᚽćᛎᛣᚺ€ᛃĳᚯŞᛤᚦᛏ•

ȘᚲČ
ᛓᚥ

ᛀᛰ
᛬ᛉᚾ

ᛩᛒ
ᛊᚸ

Ĉᛮ
ᛚᚡ

ᛇᛁ
ᚬĨ

ᚷᚴ
ᚠᚪ

ᚡĉ

ᛟ  LES ARRELS DEL SABER ᛟ
SOC YGGDRASIL 

I DAMUNT DE TRES 
ARRELS SUBJECTO ELS 
NOU MONS. DINS MEU, 
L’ESPAI SEGUEIX UN 

ORDRE SAGRAT I MÀGIC.
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ᛣᚦᛈᚫᛦᛂᛜČᛏᛑᚾᚫᛀᚹᚬᛄ•ᚭᚠᚣᛝᚧșᚨčᚦᚶᚻᚾᛠØᚾŞĲᛉᛖᛨᚮᚰᚿᛗŝᛪᚾᚨᚾᚡĉᚩᛞᛥᚪᚾćᛎ
 ᚺᚸᛍᛔ

ĉᛃ
ᛟᚯ

ᛒᛤ
ᛏᚲ

Șᛓ
ᚥᚳ

ᚪᚯ
ᚧᚩ

Ĩ᛬ᚾ
ćᛎ

ᛥ 

Represento el lloc més 
sagrat de la mitologia 

nòrdica i soc a la meitat 
de l’Univers, 

perquè 
romandré un 

cop s’hagi 
destruït i ja 
hi era abans 

que es formés.
Tinc la missió de 

mantenir-me a través 
del temps i de tenir

cura dels nou mons. 
M’alimento d’aigua, 
llum, foc i foscor, des de 

les arrels fins a la 
branca més alta, i 

ho escampo en 
cadascun dels 
territoris que 
se situen al llarg 

del meu tronc. 
Neixo d’una llavor 

i em transformo en 
el cosmos que soc.

ᛃᚰᚧᚯᚵᚴᛃᛣᛂ 

L’EIX DEL COSMOS
€ᛝᚨᛄᛨᛟᛆᚿᚵ

SOC UN COSMOS.

Yggdrasil
ÉS EL MEU NOM.
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