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L'ONCLE BUSCALL HA SORTIT A VOLTAR PEL BOSC AMB
LA BASTONA, L'HEURA I EL COLGAFOCS. EL TIONET
TENIA MOLTES GANES DE BOTAR I DE CÓRRER UNA MICA.

 

    
   

 

L'Oncle Buscall està passejant pel bosc. El Colgafocs, el tionet que sempre l'acompanya, tenia ganes de córrer i de
fer bots. Així que, per no despertar els tions, troncs, tronques i tiones que estan dormint al Cau, han decidit anar a fer
un tomb. Quan ha vist que es preparaven per sortir, la Bastona s'ha posat a cridar:

- No em deixeu! Jo també vull venir!

I aquí els teniu a tots tres... A tots tres? No! A tots quatre, que també hi ha l'Heura... Un dia, quan es va despertar de
fer una migdiada sota un pi, l'Oncle Buscall va trobar-se l'Heura enroscada al cos.

-- No, si us plau, fa massa temps que estic arrapada a aquest arbre. Porta'm amb tu, que tinc ganes de veure món-
va dir l'Heura quan l'Oncle Buscall se l'anava a treure de sobre.

I, des d'aleshores, és la més inseparable de tota la Colla que acompanya l'Oncle Buscall.

© 2000-2002 Marc Estiarte.
Tots els drets reservats. Pots redistribuir, reenviar, copiar o citar aquest document sempre que no el modifiquis i no el facis servir amb finalitats comercials.

Has d'incloure aquesta nota de copyright, així com el nom de Marc Estiarte, el corr-e-u bustia@onclebuscall.com i l'adreça www.onclebuscall.com
Gràcies.

pàgina 2/11

 

Pagina2 http://www.onclebuscall.com/pag2.htm

1 de 1 05/12/2008 0:52



   

    

 
EL COSÍ DE L'ONCLE BUSCALL HA TROBAT UN TIÓ I
L'AVISA. L'ONCLE ES POSA MOLT CONTENT I SE'N VA A
BUSCAR-LO AMB TOTA LA COLLA.

 

    
   

 

Mentre el Colgafocs estava fent una bona correguda sona el telèfon.

- Qui deu ser que truca ara?- es pregunta l'Oncle Buscall.

Les trucades que rep l'Oncle Buscall acostumen a ser d'algun cosí seu per avisar-lo que un nou tió s'ha despertat.
L'Oncle sospita que s'ha acabat la passejada mentre treu el telèfon de la butxaca.

- Buscall, sóc el teu cosí de Lleida- ressona la veu del telèfon-. Hauries de venir perquè haig trobat uns ulls a dalt
d'un arbre que semblen de tió.

- No te'n separis que ara mateix venim a despenjar-lo- diu l'Oncle Buscall, i tot seguit crida emocionat el Colgafocs-
Vinga Colga, hem d'anar cap a Lleida que tenim feina.

El Cosinam, la colla de cosins de l'Oncle Buscall, és un dels puntals de la tasca de l'Oncle. L'Oncle Buscall té la sort de
tenir cosins escampats per tot arreu. Els cosins estan sempre a l'aguait, per això se'ls veu sovint amb els ulls enlaire,
mirant-se i remirant-se els arbres on busquen tions, troncs, tronques i tiones. Així que en troben un avisen l'Oncle
Buscall perquè vagi a despenjar-lo, se l'endugui i en tingui cura.
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 UN NOU TIÓ S'HA DESPERTAT EN UN ARBRE. L'ONCLE
BUSCALL EL DESPENJA I EL BAIXA A TERRA.  

    
   

 

En una branca d'una olivera uns ulls s'han obert per primera vegada: un nou tió s'ha despertat! Des d'allà dalt es
mira el món com un mussol badoc, amb una barreja de sorpresa, d'alegria i d'extranyesa. No sap ben bé on és ni què
fer, i tot just comença a sospitar qui és. L'Oncle Buscall arriba amb tota la colla a sota de l'arbre que els ha ensenyat
el cosí.

- Guaita Colga, quins ulls més grossos que ens miren des d'allà dalt- diu satisfet l'Oncle Buscall.

- Vinga Oncle, despenja'l, despenja'l- diu el Colgafocs amb frisança-. No pateixis tionet que ara mateix et
despengem.

Tot seguit l'Heura s'estira i comença a enfilar-se a l'arbre. No cal que ningu l'hi digui, ho ha fet tants cops que li surt
d'esma. L'Oncle Buscall, mig grimpant mig arrossegat per l'estrabada de l'Heura, puja a dalt de l'arbre. Quan s'hi
acosta, el nou tió obre encara més els ulls, i els tanca ben fort quan, en un tres i no res, l'Oncle el despenja i el baixa
a terra. El deixa al costat del Colgafocs que, entre bot i bot, no para de xisclar:

Que bé, un de nou!-. I bota i bota i bota...
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EL COLGAFOCS ES FA AMIC DEL NOU TIÓ I LI REGALA
UNA BARRETINA. LI EXPLICA QUE NO LI HA DE FER
VERGONYA L'ONCLE BUSCALL.

 

    
   

 

El Colgafocs és un tió molt eixerit i sempre és el primer que parla amb els nous tions per donar-los la benvinguda. Tot i
que els agrada molt la gent, sobretot la canalla, els tions són molt vergonyosos i sovint fan veure que no hi són, i,
encara més, si hi ha algú que no coneixen. El Colgafocs explica al nou tió que no li ha de fer vergonya l'Oncle Buscall
i que se n'aniran tots junts cap al cau.

- ... l'Oncle Buscall té cura de nosaltres ... és un bonjan ... si el dels pantalons taronja i l'Heura ... així que et dius
Tronca Badonca, quin nom més bonic! ... T'agrada aquesta barretina? Té, per tu, te la regalo.

Després, anant cap al Cau, li explicarà que quan arribin dormiran, que quan es llevin menjaran molt i que, després,
faran molt feliços als xiquets i a les xiquetes.
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 L'ONCLE AMB TOTA LA COLLA I LA TRONCA BADONCA
PUGEN EN TREN I SE'N VAN CAP AL CAU.  

    
   

 

Al cap d'una estoneta la tronca Badonca agafa confiança en l'Oncle. Mentre el tren els atansa cap al Cau de l'Oncle
Buscall no deixen de xarrar. Sovint, quan es relaxen, els tions s'emocionen i atabalen l'Oncle amb tantes preguntes
com li fan. La Badonca ha resultat ser una tronca molt preguntaire, i l'Oncle li ha d'explicar un munt de coses dels
altres tions, troncs, tronques i tiones del cau; de tot el que són capaços de fer els tions al Nadal; de com és de
preciosa la vista des de dalt de la muntanya... I, fins i tot, li explica la història d'un amic pintor de l'Oncle que feia
estades a un poble que hi ha al costat del Cau.
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 TOTS ELS AMICS ENTREN DINS DEL CAU ON VIUEN
L'ONCLE BUSCALL I ELS TIONS.  

    
   

 

En una cova a l'interior de les Roques del Benet, a les muntanyes del Ports, hi ha el Cau de l'Oncle Buscall. Allí dins
viu l'Oncle envoltat dels tions, troncs, tronques i tiones que va despenjant d'arbres de tot arreu. Cap allí s'adreça tota la
colla per acabar el viatge. Pujant pel camí que hi ha al bell mig del bosc s'aturen a contemplar el paisatge de la Terra
Alta. Finalment, quan arriben a dalt de tot de la muntanya, troben l'entrada del Cau.

- Mira, s'hi entra per aquí. Ja veuràs que bé que s'hi està i que gran que és- va explicant el Colgafocs a la tronca
Badonca-. Passa, passa, que està tot ple de tions. Ja els aniràs coneixent entre becaina i becaina.
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LA TRONCA BADONCA FA UN PETONET A L'ONCLE
BUSCALL, LI DIU BONA NIT I ES POSA A DORMIR AMB ELS
ALTRES TIONS.

 

    
   

 

Els tions, troncs, tronques i tiones mandregen tot l'any dins del Cau. Escampats pels racons o a les lleixes de la roca,
amuntegats entre ells, es fan companyia els uns als altres mentre agafen forces per quan serà l'hora.

- Allí hi ha un lloc, el veus? Dorm tranquil·la i tant com vulguis que ja et llevaré quan arribi el Nadal- diu l'Oncle
Buscall a la tronca Badonca.

La tronca Badonca està cansada amb tot l'enrenou que hi ha hagut avui. Ha fet el primer viatge de la seua vida i s'ha
fet un fart de xarrar. Només té forces per fer un badall, dir bona nit i fer un petó a la galta de l'Oncle Buscall. Després
s'estira enmig dels tronquets que estan baldant-se entre somnis vegetals. Uns roncs i la remor d'algun tió que es mou
per canviar de posició ressonen a la nit.
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 L'ONCLE BUSCALL LLIURA LA TRONCA BADONCA ALS
XIQUETS I XIQUETES D'UNA ESCOLA.  

    
   

 

Quan l'hivern ja està ben avançat, els tions comencen a aixecar-se. Després de tant de temps dormint, la gana i la
proximitat del solstici els fan llevar-se. Així que l'Oncle Buscall ha acabat d'aixecar els més dormilegues, i ja estan tots
nets i polits, arriba l'hora de l'esmorzar col·lectiu a la sala gran del Cau. Allí és on, entre mos i mos, any rere any,
l'Oncle fa el parlament de comiat en el qual demana als tions que facin molt feliços els xiquets i les xiquetes.

L'endemà comença la tasca més important de l'Oncle Buscall: lliurar els tions, troncs, tronques i tiones als nens i
nenes perquè els donin molt menjar i se'ls pugui emplenar la panxa. Seran uns dies durant els quals l'Oncle estarà molt
atrafegat, ja que se'ls passarà anant d'aquí cap allà, ben carregat.

Carregat com quan s'atansa amb la tronca Badonca cap a l'escola del poble. Una xiqueta, que mira per la finestra
enlloc de pintar el dibuix del tió com els seus companys, el veu. Tot seguit fa dos bots i xiscla alegre:
- Que ve l'Oncle Buscall, que ve l'Oncle Buscall....!
I la resta de xiquets respon:
- ... el mestre tioner que volta el món amunt i avall!

La tronca Badonca està que peta de satisfacció a la classe de l'escola, mentre l'Oncle explica a la canalla com la va
trobar i com se l'ha de cuidar. Com que els xiquets i xiquetes el convencen que sabran fer-se'n càrrec, l'Oncle Buscall
els lliura la Badonca.

... doncs aquí us la deixo, i recordeu que als tions els agraden molt les patates, les croquetes, les mandarines, les
pomes, les nous, els ...
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 MENTRE CANTEN LA CANÇÓ TOTS PIQUEN BEN FORT PER
AJUDAR EL TIÓ A CAGAR COSES PER A L'ESCOLA.  

    
   

 

Després d'uns quants dies empassant-se tot el que li donen per menjar, la tronca Badonca té la panxa ben plena. Està
molt contenta perquè de tant com ha menjat pensa que podrà cagar coses per tothom de l'escola. Han estat uns dies
molt intensos per la Badonca que, afalagada, ha sentit com la canalla assajava la cançó del tió, que parla de torrons,
d'avellanes i d'arengades, de dolços i de regals.

Quan li posen la manta a sobre sap que ha arribat l'hora. Sent com, a l'habitació del costat, la canalla esta enllustrant
amb un drap els bastons i les canyes. També sent com la mestra els diu:

- Tot ben enllustrat, que si els bastons i les canyes no llueixen no funciona la màgia i el tió no se'n sortirà..

Per fi comencen a fer cagar el tió. Els xiquets i les xiquetes s'atansen per picar la Badonca i ella es concentra.

- Som-hi! Que ara em toca a mi- pensa la tronca una mica abans que els xiquets i les xiquetes comencin a cantar.
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QUIN MUNT DE COSES! AMB TOT AIXÒ ES POT FER UNA
BONA FESTA PER ACOMIADAR L'ESCOLA ABANS DEL
NADAL.

 

    
   

 

Una pilota, un cotxe, una nina, caramels, un cangur, un ratoli, una vaca, d'altres animals i joguines, i més coses com
neules, torrons, xocolata.
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