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M
icromcgas es va adonar que 
en aquell pun t del planeta 
hi ha via m olt de rebom bo- 
ri. Am b l’ajuda d’un tros 

d ’ungla va constru ir una lupa i va 
enfocar com va poder. M algrat ser 
un gegant, era un hom e molt hábil i 
va aconseguir veure am b prou clare- 
dat el que hi passava. Semblava una 
processò d ’una mena de puces al vol- 
tan t d ’un tros de tela. “Vosaltres, que 
sou tan  nienuts, podeu dir-me que hi 
feu i per qué esteu tan excitáis?” , va 
preguntar. “ Aquesta és la nostra glo
riosa Scnyera” , digué una pu£« que 
vestía de roig, “ i com que no s’ha 
d ’inclinar davan t de ningú, la baixem 
pel baleó” . “Però per qué esteu tan 
m alhum orats?” , inquirí. “O és cos- 
tum  del vostre poblé tan ta  cridória?” . 
“ N o ”, digué una altra pu^a que ma
ttava m olt, “és que en aquella casa 
han desplegat una estelada” . “ I qué 
és una estelada?” , pregunté M icromé- 
gas perplex. “ U na estelada és la ban
dera deis separatistes, i mentre no  es 
retire la nostra gloriosa Senyera no 
passará per baix” . M icromcgas, que 
anava acom panyat per un hab itan t 
de S a tum , que a més a mes era secre
tar! d ’una acadèm ia, li va dir: “F ixa’t 
bé, fins i to t les puces tenen bande- 
res” . El secretati va trobar de seguida 
la solució per a pal-liar la discòrdia: 
“ Vosaltres el que necessiteu és una 
A cadèm ia!” . Però aquella proposta 
va rem oure eis budells de totes les 
puces. “ T raidors, traidora” , crida- 
ven, com  si les estigueren socarrant 
vives. M icrom égas els va dem anar 
que es calm aren, que el saturnia tela 
milers d ’anys que era acadèmic I que 
aixó feia que tot ho solucionara 
creant p e rto t arreu acadèmies. “ Aixó 
voldrien els acadèmies d ’ací, estar 
mil anys” , va replicar una pu<;a m olt

m enuda, però que treia pit. De sobte, 
la puça que m anava m olt va parlar: 
“Diuen els académ ies que parlent el 
mateix idiom a que els nostres veïns. 
Per a  fer això no hauria créât jo  una 
acadèm ia” . La puça de roig va reblar 
el com entari: "L ’idiom a que parlent 
aci és de l’època dels m oros i dels 
rom ans” . “Cal recônéixer” , digué M i
crom égas, “que la naturalesa és ben 
varfada.,.” . Però de sobte el van inte
rrom pre els crits que venien del balco 
de l’estelada. M icrom égas hi va diri- 
gir la lupa im provisada i hi va distin- 
gir una puça que portava una mena 
de barretina: “ N o en faces cas, que 
són burros” , cridava i reia a lhora. 
“La Ucngua ens la va p o rta r  el rei en 
Jaum e, fa vuit-ccnts anys...” . M icro
mégas i el sa turn ia  s’ho estaven pas
sant d ’allò més bé... Per fî, M icrom é
gas va intentar posar o rd re  i va pre- 
guntar: “Però què diu la U niversi
tät?” . La puça que m anava m olt va 
parlar am b pesar: “Aquest és el p ro 
blema. Que el que diu la U niversität 
no ens agrada, i per això vàrem crear 
el Conseil de C ultura, i com  que tam - 
poc ens agradava cl que deien, vàrem 
crear l’Acadèmia, i ara ens hem inven
tâ t la V IU ..., però ens hem  quedat 
sense dîners” . La puça de la barretina 
ii va preguntar que què li semblava 
aquell disbarat. M icrom égas va p a r
lar aixi: “ He viatjat una mica; he vist 
m ortals molt inferiore a nosaltres; 
n’he vist de m olt superiore; però no 
he vist cap que no tinguera més desi- 
tjos que vertaderes nécessitais, i més 
necessitats que satisfaccions. Potser 
algun dia arrìbaré al pais on res no 
falte; però fins ara ningii no m ’ha do
nai noticles positives d ’un pats aixi” . 
Les puces quedaren en silenci, un si- 
lenci tens. De sobte, les del balcò co- 
mençaren a ap laudir... 1 les de la p ro
cessò, en resposta, a xiular»
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