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En un petit llogarret empordanès anomenat Vilaüt, envoltat
d'estanys i històries antigues -molt antigues- hi vivia una noia que
responia al nom de Llúcia.
El mas on habitava tenia un bell jardí. Cada vespre, tot just en
pondre's el sol, Llúcia sortia a admirar el seu jardí amb un petit
sarró a l’espatlla, on portava la seva flauta. I cada vespre, quan
els primers raigs de la lluna pintaven d’argent les fulles dels arbres,
treia la flauta del sarró, se la duia als llavis i un estol de petites
lluernes pujaven als seus dits, guiant-los mentre ella bufava
suaument. Del lluent instrument sorgien dolces melodies que
voleiaven entre flors i arbustos, enbolcallant fulles i pètals.
No hi havia nit en què Llúcia no sortís a tocar la seva flauta. Si feia
fred, s’apropava al petit foc que havia fet el seu pare per cremar
les restes de la poda, i allà deixava que les lluernes, dansant sobre
els seus dits, guiessin la seva música.
Més enllà de les fronteres del jardí s'estenia indiferent el bosc. Era
un bosc frondós i desordenat, les lleis del qual eren desconegudes
per la petita Llúcia. D’igual manera, el bosc tampoc no podia
comprendre què feien aquelles plantes confinades entre murs: ell
no tenia mes límits que els de la vida mateixa, una vida en la que
convivien simultàniament deliciosos fruits i baies enverinades,
estanys d’aigües calmes i rius de corrents traïdores, bolets
agradabilíssims juntament amb d'altres de mortals..., forces de la
llum i la foscor que s'equilibraven entre si per mantenir-se
mútuament. El bosc i el jardí eren dos móns oposats i gairebé
sempre aliens l’un a l’altre.

Així passava el temps de Llúcia, fins que una nit les forces
misterioses d'aquell món que s'estenia més enllà del jardí
provocaren el desastre. Aquella nit, Llúcia va sentir el fred d’una
ventada que xiuxiuejava de lluny, i s’acostà al foc. Aquell brunzit
de vent poc a poc va anar creixent i esmorteint la seva música, fins
convertir-se en un gran estrèpit de vents ingovernats que udolaven
furiosament entre els arbres.
Llúcia s’ajupí presa de la por, sense entrendre què passava. El que
ella no sabia era que aquella terrible tramuntanada havia estat
desencadenada pels simiots, uns esperits foscos del bosc, mig
bèsties mig persones, banyuts i amb el cos tan ple de pèl que
només deixava entreveure uns ulls enfollits i unes dents esmolades
com espases. Des del remot Forat del Vent enviaven ràfegues que
es multiplicaven conforme travessaven muntanyes i planes, fins
penetrar al jardí de Llúcia, trencant branques i esgarrant pètals
entre brams eixordidors.
Però el pitjor restava invisible als ulls de Llúcia. Aquell vent gèlid
transportava en el seu interior l’ànima del ferro, el Pericó. Aquest
minúscul geni del metall cavalcava les ràfegues convertint-les en
cops d'espasa i martell. La mala fortuna empaïtà el Pericó fins el
cor del jardí i el conduí directament al foc que encara cremava al
costat de Llúcia. Aquell diminut esperit va saltar dins les flames i a
l’instant es transformà en un enorme gegant de metall que
brandava les seves fèrries armes a tort i a dret, destrossant tot el
que tenia davant. El jardí sencer va ser arrasat per aquella força
salvatge: flors i plantes van ser escapçades i mutilades, els arbres
esdevingueren pires de foc i les parets que encerclaven el jardí van
ser derruïdes.
De cop, els vents es van arremolinar entorn del gegant de ferro,
fent-lo fonedís, i es van esfumar deixant al seu darrera un erm sense
vida.

El petit món de Llúcia havia quedat completament devastat i,
encara pitjor, les seves lluernes havien desaparegut. Desolada i a
mercè de la foscor i el fred de la nit, es preguntava què faria a
partir d’ara.
Ajupida als peus de tanta misèria, es mirava el bosc enorme que
s'estenia impassible més enllà de les runes del seu jardí. On haurien
anat a parar les seves petites lluernes? Qui conduiria els seus dits
sobre una flauta ara emmudida? La seva vida havia perdut tot
sentit, i només el recobraria si recuperava aquelles petites
luminescències que havien estat la seva guia.
Fou així que, sense més equipatge que el sarró, on va guardar de
nou la seva flauta, decidí traspassar el perímetre del que havia
estat el seu jardí i endinsar-se en el bosc amb una única idea: no
aturar-se fins retrobar les seves lluernes.

Sola, Llúcia vagà dies i nits sense rumb, sense saber quina direcció
havia de prendre.
Una tarda endevinà en la llunyania un ample llac, i s’hi adreçà.
Era l'estany més gran del país, conegut pel nom de Banyoles. En
caure el sol, quan ja era ben a prop, travessant l’antic bosc de les
Estunes, veié entre els roures imponents una claror estranya. S'hi
acostà encuriosida fins descobrir que aquella fulgor sorgia d'unes
balmes de roca que s'endinsaven en les profunditats de la terra,
sense poder veure's el seu fons.
Conforme s'hi atansava, la llum es feia més i més intensa, gairebé
enlluernadora, barrejant-se amb un soroll com de veus provinent
de les entranyes d'aquells avencs. Eren els cants de les goges, les
dones d’aigua que habitaven els palaus de cristall que hom deia
que es trobaven al fons més pregon dels esvorancs. Quan
aconseguí distingir què deien, va descobrir que es dirigien a ella!
Com esbrinant la tristor en què estava instal·lada la seva ànima, la
convidaven a deixar el seu món d’ombres i entrar per les
esquerdes rocoses fins al palau lluminós, on l’esperaven per dansar
juntes. Les diferents veus s'entrellaçaven i recargolaven entre si,
sumant-se en un encanteri que anul·lava la voluntat de Llúcia i
l’empenyia inexorablement cap als misteriosos soterranis.
Quan tot just estava a punt de penetrar en una d'aquelles balmes,
alguna cosa al seu darrere l'agafà de sobte del braç estirant-la
amb força enfora, al temps que amb una veu velada però
imperiosa li deia "No entris!". Aquella exhortació va desfer de sobte
el sortilegi que havia captivat Llúcia, qui desorientada deixà a

