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LES SET VIDES D’UN MOIX 

Aquesta història per molt que sembli mentida, és veritat. La meva mare me la va 

contar fa molts d’anys i encara me’n record d’ella i avui la vos contaré.  

La meva mare té una amiga anomenada Catalina, aquesta quan era petita vivia a una fora vila 

anomenada “Son Febrer”, situada entre Capdepera i Artà. 

Era un cap de setmana qualsevol del mes de Març, dels quals l’horabaixa no fa ni fred ni molta 

de calor. La meva mare i na Catalina jugaven a les ‘cinc pedretes’, i quan estaven un poc 

cansades de jugar van decidir anar a veure el pare de la Catalina que entrava el tractor dins la 

cotxeria. La Catalina va començar a cridar: Pare!pare!pare!. Ell es va despistar per saludar-les i 

de sobte es sentí: Miau!. No ho podien creure! Quin desastre! Sense voler el pare de la 

Catalina havia passat la roda per damunt el Mico, el moix estimat de la Catalina, va quedar ben 

esclafat. 

La Catalina comença a plorar de l’esglai i de la pena que tenia, el seu pare no la podia consolar. 

Quan va estar més tranquil·la varen decidir fer un clot darrere un ametler i enterrar allà al 

Mico. En acabar, com que ja era tard es varen dutxar, soparen i varen anar a dormir. 

L’endemà matí, per entretenir-se anaren a cercar margalides per fer-se un collar cada una, i 

quan l’estaven enfilant varen sentir miolar un moix, i quan es giraren veren a en Mico que o no 

havia mort o havia ressuscitat. 

Tenia molt mal aspecte, anava coix i molt brut de terra, no s’ho podien creure! El feren net, el 

dugueren al veterinari, el curaren i encara deu ser viu si no és mort. 


