LA HISTORIA DEL UTXI
En sentir-me lliure vaig anar donant voltes a la recerca d’on ubicar-me. I vet aquí que
l’altra nit se’m feia tard i vaig trobar-me amb aquest paratge tan bonic que és l’embassament
d’UTXESA.
De bon matí em despertà un soroll. Vaig aguaitar i me n’adonà que era un pagès que anava al tros a
sobre d’una màquina. A les hores vaig pensar: Si aquesta bona gent em volgués, quan m’agradaria
quedar-me en aquest indret tan encisador.
Amb la innocència d’un recent arribat, vaig preguntar-li al pagès:
(Utxi) Bon home! Com en dieu d’aquest lloc tan bonic?
El pagès, no sortint de la seva sorpresa se’m quedà mirant incrèdul, sense saber d’on sortia la veu.
En adonar-se que era jo, posat en la branca d’un arbre, em mirà i em mirà; i a la fi em digué:
(Pagès) Que ets tu qui m’ha parlat?
(Utxi) És clar, no hi ha pas ningú més pels voltants- li vaig respondre.
(Pagès) I com et dius?- em preguntà.
(Utxi) Sóc un pobre Mussolet, però encara no tinc nom- li vaig respondre amb tristor. El pagès no
sortint del seu ensurt, em digué:
(Pagès) Aquest paratge tan bonic és diu UTXESA, pertany al poble de Torres de Segre, i la seva
existència es deu a la mà de l’home que el creà fa més de vuitanta anys.
I jo vaig dir:
(Utxi) Doncs si que en té d’història aquest lloc! Tu saps si em podria quedar a viure per aquests
indrets?
(Pagès) Per mi sí, m’has caigut molt simpàtic, però això no depèn de mi sinó de tots els veïns- Em va
respondre.
Llavors em va dir:
(Pagès) Si et sembla, perquè no vens amb mi a la fira de Sant Isidre que es celebra els dies 18 i 19 de
Maig, i que sigui el poble qui decideixi si et vol adoptar com a mascota? Però és clar, se t’ha de
posar un nom per a presentar-te. Que et sembla “UTXI”?, en record del lloc on ens hem conegut.
(Utxi) Ui, que bonic!- vaig dir- Aquest nom m’agrada molt. Bon home! Creus que la gent
m’acceptarà?
(Pagès) Bé, això no ho sé, anem a preguntar-ho als veïns!

