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El cadell d’home

A les set, Pare Llop es va despertar de la migdiada. 
La llum de la lluna ja il·luminava la cova, 
i Mare Lloba s’ocupava dels quatre llops petits.

Tabaqui, el xacal, es va aturar al davant de la cova 
i els va demanar:

—Que teniu una mica de menjar?

—Entra, si vols; i tu mateix veuràs que no en tenim gens
–li va contestar Pare Llop.

—Qualsevol cosa em va bé! –va dir Tabaqui.



Tabaqui va córrer fins al fons de la cova 
i va tornar amb uns ossos
que va començar a llepar de seguida.
Els xacals són molt xerraires; es fiquen pertot arreu 
i ho compliquen tot amb les seves xafarderies.

De cop i volta, Tabaqui va deixar de menjar 
i els va anunciar:

—Sabeu? Shere Khan, el Gran Tigre i amo meu, 
aviat vindrà a caçar per aquí prop.

—No hi ha dret! Això va contra la llei de la selva! 
–es va queixar Pare Llop.

—Com que és coix, Shere Khan no pot caçar daines 
i ataca els homes –va rondinar Mare Lloba–. 
Aleshores el persegueixen, ve fins aquí i ens molesta. 
Si vénen els homes, haurem de fugir amb els nostres fills.
La llei de la selva prohibeix que les feres mengin homes. 
Si es mata un home, tard o d’hora 
arriben més homes amb fusells. 
I tots els animals hi surten perdent. 
És dolent matar l’home. 
A qui ho fa, li cauen les dents i agafa ronya.

En aquell moment, Mare Lloba va sentir un soroll 
que venia de fora de la cova i va alçar les orelles.

La ronya 
és una malaltia 
contagiosa  
de la pell, 
comuna a l’ésser 
humà i a alguns 
animals.

Una daina 
és un animal 
semblant  
al cérvol,  
però més petit.



Pare Llop també hi va parar atenció 
i va poder sentir com el tigre rugia 
perquè no havia caçat ni un ratolí.

—Que ximplet que és aquest tigre! 
Amb el soroll que fa espantarà les daines! 
–se’n va burlar Pare Llop.

Mare Lloba li va contestar:

—Silenci! No és un ximplet. 
Es prepara per anar a caçar els homes.

—Ecs! Ara vol menjar carn humana;  
i al nostre territori.

Aleshores van sentir un altre crit de Shere Khan.

—Me’n vaig –va dir Tabaqui–. El meu amo em crida.

—Això vol dir que se li ha escapat la presa 
–va assegurar Mare Lloba.

—Sento alguna cosa que s’acosta 
–va murmurar Pare Llop molt fluixet. 

I es va amagar, a punt per saltar 
i defensar la seva família, si calia. 



D’un bot es va alçar ben bé un metre i mig enlaire; 
però es va deixar caure, tot sorprès del que havia vist.

—Mira! –va dir a Mare Lloba.

Al seu davant hi havia un nen menut 
que tot just caminava. 
Era morè i anava nu.  
Se’ls mirava cara a cara i reia. 

Mare Lloba també es va quedar mirant 
aquella cosa tan petita, i va dir a Pare Llop: 

—Porta’l! Mai no havia vist un cadell d’home tan de prop.

Pare Llop el va agafar amb suavitat 
i el va portar a Mare Lloba, 
que el va posar entre els seus llobatons. 
Llavors, el nen va començar a mamar de l’animal.

De sobte, va aparèixer Shere Khan, el terrible tigre. 
Tenia un cap enorme. El seguia Tabaqui, el xacal.

—Doneu-me la meva presa! –va dir Shere Khan.

—Els llops som un poble lliure. 
Només fem cas del nostre cap, Akela 
–va respondre, sense por, Pare Llop.



El tigre va llançar un rugit ferotge.
Però Mare Lloba li va plantar cara:

—El cadell d’home és meu i creixerà amb nosaltres, 
fins que un dia es farà gran i et matarà.

Shere Khan es va posar a cridar:

—El cadell és meu, i més tard o més d’hora me’l menjaré!

Quan el tigre se’n va anar, 
Pare Llop va preguntar a Mare Lloba:

—Estàs segura que et vols quedar el cadell d’home? 
L’haurem d’ensenyar als altres llops a la Roca del Consell,
i potser no hi estaran d’acord.

—És clar que me’l quedaré; i li diré Mowgli, 
que vol dir ‘granota’. I ara dorm, petitó. 
Quan siguis gran, caçaràs Shere Khan.

Els llops es van reunir formant un gran cercle 
a la Roca del Consell. Era el lloc on es trobaven cada nit. 
Mare Lloba va posar Mowgli al mig del cercle 
perquè tots el veiessin bé. 
Akela, el cap de la bandada, va cridar:

—Mireu-lo! Mireu-lo bé!



Però Shere Khan, que els espiava al darrere d’unes roques,
va cridar: 

—El cadell és meu!

—És veritat, amics! –van dir dos llops–. 
Shere Khan té tota la raó. 

Aleshores, Baloo, un ós que era l’encarregat 
d’ensenyar als llobatons la llei de la selva, va dir:

—Quin mal ens pot fer? Jo li ensenyaré 
com ha de comportar-se a la selva, 
com ho ensenyo als altres llops petits.

Akela va dir que haurien de fer una votació.

—Qui més està a favor del cadell d’home? 
–va preguntar.

Bagheera, la pantera negra, 
es va posar al mig del cercle i va dir:

—Jo no puc participar en el Consell, 
perquè no sóc un llop. 
Per això us demano permís per parlar, Akela.

—Parla! Parla! –van cridar els llops.



—Matar un cadell nu és una vergonya. 
A més, tingueu en compte que ell 
us pot ajudar a caçar quan sigui gran. 
Si us el quedeu, jo us dono aquest bou 
que acabo de caçar. Què dieu?

Els llops es van posar a discutir entre ells:

—Total, es morirà quan arribin les pluges 
–van opinar alguns.

—Però Shere Khan el vol –van fer uns altres.

—Volem el bou! –va cridar la majoria–. On és el bou?

Aleshores, Akela va dir a Pare Llop:

—Emporta-te’l i ensenya-li tot el que ha de saber 
del poble lliure dels llops.

I així va ser com la bandada dels llops va acceptar Mowgli, 
després que Baloo el defensés 
i que Bagheera pagués un bou per la seva vida.


