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L A  B R U I X A  D E  B O I R A N A 
- O M B R E S  G O L A F R E S -



Hi havia una vegada una bruixa que es deia Eulàlia, que tenia unes sabates               
grosses i punxegudes, i feia uns pets sorollosos i molt pudents. 

Era una bruixa, que al contrari de moltes bruixes, no tenia ni pèls ni berrugues que 
la desafavorissin, i a diferència de la resta d‘éssers humans, no es feia gran: tenia una 
edat indefinida i hom no sabria dir si tenia vint-i-cinc o mil anys! 

Els seus cabells llarguíssims, lligats en tres-centes trenes, li arribaven fins als peus, i 
no era ni baixa ni alta, sinó d‘estatura normal. Tant a l‘hivern com a l‘estiu portava un 
barret de llana negra i d‘ala ampla, coronat amb una branca de llorer.

La bruixa Eulàlia vivia a Boirana, un poble que sempre li havia semblat una mica 
avorrit, amb cases fetes de pedra grisa, envoltades de muntanyes grises i molt sovint 
amb un cel de color gris.





Una de les coses més boniques del poble eren uns ocells extravagants d‘un to 
rosa aigualit que sobrevolaven les teulades i refilaven com els àngels. 

L‘Eulàlia sovint s‘asseia al seu jardí i es delectava escoltant aquell cant diví.
Gaudia passejant fins al riu, on endevinava el futur en els remolins d‘aigua, que 
s‘escolava entre les pedres arrodonides, dringant com cascavells.

També li agradava tafanejar pel poble i estar al corrent de tot el que passava. 
Moltes vegades s‘asseia a la plaça de l‘Església, en la qual per un error de 
jardineria en lloc d‘una olivera hi havien plantat un perer, i es menjava una 
d‘aquelles peres grosses i gustoses.

A l‘Eulàlia li agradava molt menjar fruita, i després de la fruita, el que més li 
agradava eren els pastissos. Sobretot li agradava fer-ne, i es podia passar hores 
a la cuina experimentant i provant receptes noves, repetint la creació d‘un pastís 
una vegada i una altra fins que quedava immillorable. Llavors l‘incloïa al seu 
Receptari de les meravelles.





Un matí, mentre la bruixa seia sota el perer de la plaça i es menjava una pera, 
s‘adonà que alguna cosa estava passant i que a Boirana quelcom no rutllava 

com havia de rutllar. Es va fixar en una ombra estranya que sobrevolava el seu 
cap, un aire fosc i espès que omplia l‘atmosfera i s‘estenia per sobre les 
capçades dels arbres. 

Mentre les campanes iniciaven el seu repicar a missa, l‘Eulàlia observava aquella 
negror que s‘escampava per tot arreu; no eren núvols ni tampoc no era boira, 
sinó quelcom de molt més amenaçador.

Va veure arribar algunes persones esverades: el pagès Josep, agitant aquelles 
manasses peludes; la senyora Laura, sacsejant l‘escot generós, i en Damià, un 
nen que tartamudejava i corria tapant-se el nas per si de cas a la bruixa se li 
escapava un pet. Tots es lamentaven: «M‘han robat la vaca!» «La meva caixeta 
de joies ha desaparegut!» «I la m-meva bi-bicicleta també!»






