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INTRODUCCIÓ
Fa molts, molts anys,
a la Terra hi havia diferents Mons Màgics.
Al principi, vivien en pau.
Al cap d’un temps, alguns dels seus governants
van desitjar tenir més territoris i més poder.
Així va ser com van començar les guerres.
A les guerres, van morir homes, dones i nens,
es van cremar boscos i camps
i es van destruir moltes ciutats.
Alguns Mons Màgics van desaparèixer.
Altres van sobreviure,
però els seus habitants van deixar de relacionar-se
amb els habitants d’altres mons.
Tots desconfiaven de qui no vivia en el seu món.
Aquesta llegenda explica com el Món d’Asgard
va estar a punt de desaparèixer per sempre
i com es va salvar de la destrucció.
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CAPÍTOL 1
EL MÓN D’ ASGARD
El Món d’Asgard estava a dalt d’una muntanya,
rodejat per una gran muralla.
Les seves cases eren platejades.
Al matí, quan el sol les il·luminava,
encara eren més maques
perquè brillaven com les estrelles.
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Els habitants d’Asgard, els asgardians,
eren meitat homes i meitat elfs.
El seu cos era igual que el dels homes,
però eren més alts i tenien els ulls grisos
i els cabells llargs i platejats dels elfs.
Vivien molts anys.
A Asgard governava el rei Ilnur.
Era un rei just i savi,
molt estimat pels seus súbdits1.
Amb ell, els asgardians sempre havien viscut en pau.
Ni tan sols els més vells recordaven cap guerra.
Ilnur vivia al seu castell,
que estava a la part més alta de la muntanya.
El rei no tenia fills ni s’havia casat.
Quan era jove, es va enamorar d’Helmina,
una bella princesa del Món dels homes.
Però no es va poder casar amb ella
perquè al Món dels homes
estava prohibit casar-se amb éssers d’altres mons.

1. Ciutadà d’un país.
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Ilnur va pensar a raptar Helmina.
Però no ho va fer, no volia provocar una guerra
entre el Món d’Asgard i el Món dels homes.
El rei volia que el seu poble visqués en pau.
Per això va renunciar a la seva estimada, i també a ser feliç.
Ilnur moltes vegades se sentia sol i trist.
Thur, el seu follet protector,
era l’únic que sabia per què.
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A Asgard, els reis tenien el seu follet protector,
que els acompanyava sempre.
Els follets tenien poders màgics.
Eren éssers petits, entremaliats2,
amb unes grans galtes i unes orelles allargades.
Ilnur somiava gairebé totes les nits en Helmina.
El somni sempre era semblant:
Helmina arribava al castell d’Asgard
i s’hi quedava per sempre.
A vegades, el rei veia Helmina vestida de núvia.
Altres vegades, veia Helmina amb un nadó als braços.
Quan es despertava, Ilnur explicava els seus somnis al follet.
Thur assegurava al rei que, un dia,
els seus somnis es farien realitat.
Però, un dia, els somnis del rei van canviar.
Un matí, Thur el va trobar preocupat.
—Què passa, majestat? —li va preguntar.
—He somiat en Helmina.
Però aquesta vegada dormia en un llit de vidre.
Jo intentava despertar-la, però no es movia.
I al seu front hi havia una marca que semblava un estel,
del qual sortia una llum molt brillant.
2. Inquiet.
12

022_Mon_asgard_CAT_tripa.indd 12

3/4/20 18:16

Els següents dies,
el rei va començar a tenir malsons.
Somiava que se li apareixia Golder,
un ésser meitat home i meitat llop,
udolant3 a dalt de tot del castell d’Asgard.
Golder era el rei dels llops.
Es deia que els llops l’havien trobat al bosc
i l’havien educat perquè fos un llop molt ferotge.
Es deia que tenia uns ullals molt grans,
les ungles afilades com urpes i la llengua de foc.
També es deia que Golder volia ser poderós
i conquerir tots els Mons Màgics.
En els seus malsons, el rei Ilnur veia Golder
anant cap a Asgard amb un gran exèrcit de llops.
Atacaven la ciutat i, amb les seves llengües de foc,
ho cremaven tot.
Però, de sobte, apareixia Helmina
i Golder queia vençut als seus peus.
—Què significa aquest somni, Thur? —va preguntar el rei.
—Majestat, crec que Asgard està en perill
i que la princesa Helmina pot salvar-nos.
Potser la bruixa Edda ens pot ajudar a trobar-la.
Anem a la torre del castell per parlar amb ella.
3. So que fan els llops.
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CAPÍTOL 2
LA BRUIXA EDDA
La bruixa Edda vivia a la torre més alta
del castell d’Asgard.
Edda havia nascut al Món dels homes,
però va fugir perquè allà perseguien les bruixes
i les cremaven a la foguera.
Edda s’havia refugiat a Asgard,
on utilitzava la màgia per fer el bé.
Edda era una bruixa bona.
Era molt vella, però gràcies als seus poders
es mantenia jove i bella.
Era alta i prima,
i a l’esquena tenia unes ales de colors brillants.
Edda podia endevinar el futur,
interpretar els somnis i llegir el pensament.
La bruixa cuidava del Gran Llibre d’Asgard,
on s’escrivia tot el que passava a Asgard
per tal que els asgardians poguessin conèixer la seva història.
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El Gran Llibre d’Asgard estava escrit amb tinta d’or
i tenia il·lustracions meravelloses i mapes antics.
En el llibre es deia que els reis d’Asgard van guanyar,
durant les guerres que van enfrontar els Mons Màgics,
perquè tenien una espasa màgica.
El nom de l’espasa era Silvernés.
Al mànec4 de plata, hi portava gravada una A.

4. Part per la qual s’agafa l’espasa per poder-la manejar.
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Un dia, ja fa molts anys, Silvernés va desaparèixer.
I ningú a tot Asgard va saber explicar com havia passat.
Però Edda sabia que l’espasa apareixeria una altra vegada.
Quan el rei Ilnur i el seu follet protector
van arribar a la torre, Edda ja els esperava.
—Bon dia, majestat.
Sé que teniu terribles malsons —va dir Edda.
—I saps què volen dir? —va preguntar el rei.
—Sí. Signifiquen que Golder, amb un exèrcit de llops,
atacarà el Món d’Asgard
i només Helmina pot salvar-nos —va contestar Edda.
—Digue’m, Edda, saps per què la princesa
té una marca de llum al front?
Edda va explicar al rei que al Món dels elfs de la llum
existeix l’antic costum
de gravar una marca lluminosa al front
de tots els éssers que protegeixen.
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—Aleshores, això significa que la princesa està viva?
—va preguntar el rei.
—Sí, majestat. La princesa està viva.
—I saps on puc trobar-la?
—Els elfs de la llum la protegeixen.
Narsun, el rei dels elfs de la llum,
us dirà com trobar-la.
Heu d’enviar algú a parlar amb ell,
perquè Helmina us ajudarà a vèncer Golder.
—va explicar Edda.
El camí per arribar al Món dels elfs de la llum
passava pel Món dels homes,
governat pel rei Kurkoben, el pare d’Helmina.
Era un rei cruel, temut i odiat pels seus súbdits.
Des que el rei Ilnur es va enamorar d’Helmina,
Kurkoben era enemic d’Asgard.
Cap asgardià gosava passar per aquell camí,
perquè, si Kurkoben ja tractava malament el seu poble,
encara tractava pitjor els seus enemics.
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Arribar al Món dels elfs de la llum
semblava del tot impossible.
Edda endevinà el pensament del rei Ilnur i li va dir:
—Envieu-hi el més valent dels vostres homes: Sigurd.
El rei estimava Sigurd com un fill.
No volia enviar-lo a una missió tan perillosa,
en la qual podia morir.
El follet Thur va comprendre la por del rei
i li va proposar que un follet acompanyés Sigurd.
Thur li va explicar que estava preparant
el seu net Bor perquè un dia pogués ser el protector
del proper rei d’Asgard.
Encara que Bor era molt jove,
ja tenia uns grans coneixements de màgia,
que podrien servir per vèncer les dificultats del viatge.
A Edda li va semblar una gran idea.
Després va advertir el rei
que Asgard havia de preparar-se per a la guerra,
perquè Golder i el seu exèrcit de llops aviat els atacarien.
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Aleshores el rei va preguntar a la bruixa:
—Com podrem vèncer, els llops, sense l’espasa?
—Silvernés apareixerà de nou, majestat
—va respondre la bruixa.
—Quan, Edda? —va preguntar el rei.
—Quan un descendent dels reis d’Asgard
en sigui mereixedor per la seva bondat i la seva valentia.
I aquest jove apareixerà, us ho dic de veritat.
El rei Ilnur no comprenia com podria passar, allò,
perquè ell era l’únic descendent viu
dels reis d’Asgard,
però sabia que Edda no s’equivocava mai.
Li va donar les gràcies i se’n va acomiadar.
Després, seguit pel seu follet, va sortir de la torre.
Cap dels dos va veure el mussol blanc
que, des de la finestra de la torre, es va posar a volar.
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