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MAX
Ja feia dos mesos que tenien a “Felix” –un gat que es van trobar davant
de la seva casa i van decidir quedar-s’ho–. El senyor i la senyora Vidal no
estaven d’acord, però com al noi Vidal li feia molta il·lusió se’l van quedar.
Aquell gat era molt dolent, esgarrapava les portes i es pixava a tot arreu. Els
senyors Vidal van passar tot això fins el dia que el Felix es va escapar i va anar
a casa del veí, el senyor Roca, un home menyspreable que es queixa per tot.
Felix es va pixar al seu jardí i la va esgarrapar la caseta del seu gos, que tant li
va costar construir.
A partir d’aquell dia el senyor i la senyora Vidal van decidir donar en adopció al
gat, el noi Vidal va agafar un disgust molt gran i els primers dies va estar
plorant molt. Estava molt enfadat amb els seus pares, però va decidir buscar un
substitut de Felix, va començar a buscar nous animals. És va fixar amb el peix
del seu amic, però va pensar que no es podria divertir amb aquella espècie,
tancada en una esfera, que només menja i neda.
Va pensar que potser si en comptes de pensar en un animal podria començar a
buscar un objecte, una cosa simbòlica que pogués semblar-se al Felix. Va
mirar a la seva habitació, hi havia uns llibres i bolígrafs sobre el escriptori, però
res que li agradés com a mascota. Va anar al seu jardí, volia una mascota més
gran, va trobar un nan de jardí, que havia comprat la senyora Vidal feia temps.
El va agafar i li va posar un cordill i el va passeja per tota la ciutat, la gent el
mirava estrany però ell caminava ferm, segur i feliç, sabent que per fi havia
trobat el seu substitut.
Li va posar el nom de “Max”, i lli parlava com una persona real, aquella nit se’l
va emportar a dormir al seu llit perquè no passés fred i li va confessar que tant
de bo estigui viu de veritat com en Felix. Doncs el seu desig es va complir i al
dia següent el seu amic el “Max” va cobrar vida. El noi Vidal es va despertar
com cada dia i va fer un bot del llit quan va escoltar que el nan de jardí va
miolar, se’l va quedar mirant un minut sense dir res, observava com el “Max”
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caminava i es llepava el cos sencer. Es va adonar de que el seu desig s’havia
complert, el “Max” estava viu.
Va anar corrents a dir-s’ho als seus pares, els seus pares li van dir que si però
en realitat no s’ho creien, el noi Vidal va seguir insistint però en va. Els seus
pares no li van fer cas i van seguir amb els seus treballs, el noi es va adonar
que quan un es fa gran deixa de creure i es sentia ofès i desil·lusionat. Es va
emportar al “Max” a la seva habitació i va passar el que quedava de dia jugat
amb ell.
Aquell mateixa nit en “Max” va despertar al noi Vidal, havia entrat un lladre a
casa i estava a punt d’atacar al senyor Vidal, però llavors el noi Vidal va cridar:
–“Max”! Ataca!
“Max” va saltar fins a la cara del lladre i li va esgarrapar els ulls, el lladre es va
caure el terra, el senyor Vidal es va tirar a sobre d’ell i el va lliurar a la policia.
Quan ja va passar aquell calvari, la mare i el pare li van demanar perdó al noi
Vidal i li van jurar que mai més dubtarien de la seva paraula i el senyor Vidal va
afirmar que li construirien una caseta pel valent “Max”.

