




EL TRESOR MISTERIÓS 

 En Joan, la Laia i en Pau eren tres germans que vivien a prop del riu Gaià i per això es 

coneixien moltes parts del riu  i alguns boscos del voltant, com el seu palmell de la mà. 

 Un dia mentre jugaven la Laia va ensopegar amb una pedra i una gran roca es va obrir 

per la  meitat. Dins es veia un llarg passadís. En Joan, que era molt valent, va agafar la 

llanterna que sempre portava a la butxaca (per casos especials, com aquest) i va entrar a 

dins el passadís. La Laia i en Pau per no quedar-se enrere també hi van entrar. 

Van passar pel passadís en fila índia ja que era molt estret i no hi cabien tots de costat. 

Quan ja feia una estona que caminaven van distingir una llum al fons. Per fi hi van 

arribar i van veure que  es trobaven en una biblioteca amb molts llibres antics, però el 

llibre que més els hi va cridar l’atenció va ser un llibre que estava col·locat al mig de la 

biblioteca i que brillava. En  Joan va començar a llegir en veu alta: “El riu Gaià. Molts 

diuen que el riu Gaià té un tresor amagat. Es diu que aquell tresor el va amagar el Déu 

dels Rius i va predir que tres nens el trobarien”.  Quan en Pau i la Laia van escoltar 

aquest fragment van decidir que ells havien de cercar el tresor. Per sort a la pàgina 

següent hi havia un mapa on hi deia que el tresor es trobava enterrat a la zona del Baix 

Gaià, sota un arbre centenari que el guardava. Van arrencar el mapa, en Joan se’l va 

posar a la butxaca, van tornar a sortir pel passadís i van tancar aquella roca. 

 Mentre la Laia li preguntava a la seva mare si ells podrien anar tot el dia d’excursió, en 

Joan i en Pau preparaven el menjar que necessitarien. Com que la mare els hi va dir que 

sí, després d’insistir tant la Laia, van emprendre tots tres el camí de seguida.  

Quan ja feia una estona que caminaven la Laia va veure cinc o sis peixos fora de l’aigua 

enredats amb una bossa de plàstic. Com que els peixos encara eren vius, ella de seguida 



els va tornar a posar a l’aigua i va llençar la bossa a la paperera. Al cap de poc temps en 

Pau va veure dos arbres molt petits arrencats, ell ràpidament va fer un clot i els va tornar 

a plantar. 

 En Joan semblava preocupat i els seus germans li van preguntar què li passava. Ell va 

dir que potser algú ja havia trobat el tresor perquè feia pocs dies allà,  al Baix Gaià, 

s’havia descobert un jaciment arqueològic i molta gent havia anat a visitar-lo. En Pau i 

la Laia, sempre tan positius, li van dir que no podia ser perquè al llibre hi deia que el 

trobarien tres nens. 

Per fi en Joan va veure l’arbre centenari que indicava el mapa. Tots tres van començar a 

cavar desesperadament fins que en Joan va topar amb una cosa dura: era una capseta 

petita. Quan en Joan la va obrir se’ls va aparèixer el Déu dels Rius i els hi va dir que no 

hi havia tresor, que el tresor era el riu i l’havien de cuidar. També els hi va explicar que 

ell quan els va veure els hi va posar unes proves pel camí per saber si ells eren els 

elegits. Sí que ho eren. A la Laia per haver ajudat aquells peixos li va encarregar 

protegir la fauna del riu. A en Pau per haver ajudat aquells arbres li va encarregar 

protegir la flora del riu. I a en Joan, ja que ell havia trobat el tresor, li va encomanar la 

tasca d’explicar i fer saber a la gent que el riu s’havia de cuidar. 

Han passat els anys i ells encara segueixen fent la seva feina. Però no hem de patir 

perquè quan en Joan, en Pau i la Laia ja no hi siguin, el Déu dels Rius elegirà unes altres 

tres persones. Vigileu que potser sereu vosaltres !!! 

 
 
 

 









































































ALÍCIA I EL TRESOR 

Hi havia una vegada una nena que es deia Alícia i vivia en un petit poble de la 

comarca del Baix Gaià.  L’Alícia creia que els tresors existien perquè sempre que 

anava a la biblioteca llegia llibres sobre tresors, i somiava que algun dia ella 

trobaria un.  Però els seus companys de classe sempre es burlaven d’ella 

perquè no creien en aquestes històries. 

Un dia va anar a la biblioteca i va trobar un llibre que no havia vist mai i li va 

preguntar a la Noelia, que era la bibliotecària:  -De on ha sortit aquet llibre? 

La Noelia va respondre:  -No ho sé però té pinta de ser molt antic. 

L’Alicía amb molta curiositat se’l va començar a llegir i entre els fulls va trobar 

un paper doblegat, quina va ser la seva sorpresa quan ho va obrir i va veure 

que aquell paperet era un MAPA!!! 

L’Alicía va pensar que si seguia els passos del mapa i trobava el tresor la gent 

deixaria de burlar-se d’ella així que va decidir començar la tasca a l’endemà. 

Al dia següent l’Alicía es va aixecar molt il.lusionada.  Va esmorzar, es va posar 

les botes de muntanya, va agafar un sac i unes eines i va sortir al carrer amb el 

seu mapa a la ma. 

En arribar al punt de sortida marcat al mapa va seguir totes les indicacions fins 

arribar al punt marcat amb una X gran i vermella.  L’Alicía va crida:  -Per fi he 

arribat!!! 

Va començar a cavar, cavar i cavar... i de sobte va trobar un objecte molt 

estrany, semblava un got fet de pedra.  Com que no sabia què era va anar a 

veure a la Noelia.  Entre les dues fullejant llibres de la biblioteca van trobar una 

foto d’un objecte molt semblant al que havia trobat l’Alicía.  Sembla ser que pel 



que deien els llibres consultats a la biblioteca aquell objecte era un got dels 

antics Romans.   

La Noelia tenia un amic que era arqueòleg i les va ajudar a investigar.  Després 

d’una setmana de molta feina van donar a conèixer la gran noticia: 

L’ALICÍA HAVIA DESCOBERT UN JACIMENT ARQUEOLÒGIC DELS ANTICS 

ROMANS!! 

L’Alicía no va trobar el tresor que ella esperava de joies, or i diamants, però va 

trobar una cosa molt més important... EL SEU FUTUR! 

En aquell moment va decidir que de gran volia estudiar la carrera de 

Arqueologia i avui en dia l’Alicía és una gran arqueòloga. 

FI 



























LA CURSA

Hi havia una vegada, un poble del Baix Gaia. Que no era ni lleig ni bonic, ni petit ni gran. Es deia, la Riera de Gaia. Al 

poble hi vivia un nen , en Joan, te el pèl curt i ros,  els ulls blaus i grans, sempre vesteix amb uns pantalons vermells, 

sabates de color verd i una samarreta de màniga curta del pou, els pares del Joan treballen de mirar i de descobrir 

jaciments arqueològics. El Joan avui estava molt feliç perquè... és el primer dia de estiu!!! el Joan havia quedat amb 

els seus amics, perquè els seus pares estaven tota la setmana treballant. Els amics del Joan son: la Maria, el Robert, 

el Pau i la Carla. El Joan i els seus amics anaven a la biblioteca a llegir un llibre que els hi havia aconsellat el  

professor, el Sr. Marti, el llibre es titulava: LA FAMILIA  DELS DOLÇOS. A les primeres paraules de llegí... Es van 

despertar a un bolet fet de caramels!!! quan van despertar van dir tots a la vegada. 

-NO ESTEM A LA RIERA!!!

Van anar a un altre caseta, a dintre a la caseta havia un dònut i una piruleta, de sobte va vindre una patata i una 

bajoca , la Carla va dir:

-una patata i una bajoca?.

Desprès de 10 segons la bajoca va dir:

-Hola sòc la bejoca i vinc de verduralandia, la patata i jo volem saber si volíeu  participar a la cursa?

Quan sen van anar, el dònut i la piruleta van estar parlant, el Pau va entrar i va dir:

-JO US PUC AJUDAR!!!!

El dònut i la piruleta sense pensar van dir que si, el dònut  va dir:

-SÒC TAN RODO QUE NINGU EM SUPERA!!!!

Els nens van estar parlant i fent esport cada dia. Quan va arribar el dia de la cursa, els dos concursants ja estaven 



llestos,  el dònut contra la bejoca, quan va sonar el xiulet la bejoca va anar molt rapit  i el dònut molt lent,  quan la 

bejoca estava apunt de passar la meta, el dònut va sortint donant voltes i abans de que donessin la volta el Joan i els 

seus amics van desaparèixer. 

 Cadascú es va despertar a casa seva i van aprendre una bona lliçó, no menjar gaires dolços per que te posaràs gras.  

Així es com els dolços i les verdures no es porten be.  

                    

            fi
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Els Romans  Al Baix Gaià  

Pseudònim: Cigonya  

Categoria: Infantil  

Un dia al Baix Gaià prop d’una biblioteca, s’excavava en un jaciment arqueològic. En 

Joan ,el nostre protagonista, només trepitjar un forat de 50 cm va caure a una ciutat 

romana i els seus companys també al van trepitjar i hi van caure, és clar. 

A la ciutat hi havia dos amfiteatres, tres termes, dos teatres, un circ, un fòrum, 

cinquanta ínsules i dos o tres domus. Van quedar molt sorpresos i la van voler 

visitar. 

Primer van visitar l’amfiteatre i van veure que feien lluites. 

En Joan va veure, que el què hi havia fora del forat, no era igual que la ciutat dels 

romans. 

Després van visitar el circ, i el director, en Josep , va concursar a la cursa de bigues, 

però va perdre ,i va quedar tercer i van veure que el premi del guanyador eren diners 

i una fulla llorer. 

A les termes s’hi banyaven, hi havia piscines d’aigua freda i d’aigua tan calenta que 

casi et rosties! 

Al teatre feien obres de teatre, molt boniques!, i ,les noies i senyores no podien sortir 

a l’obra de teatre, s’havien de disfressar de nens i de senyors. 

L’Albert, un senyor que excavava el jaciment arqueològic, va dir:  

-Una botiga! una botiga!... que no la veieu?...És allà! 

I en Josep li va contestar:  

-Tranquil, tranquil que ja la veiem. Això es la plaça de la ciutat: és el fòrum, i a dins hi 

ha botigues com tu dius, Albert. 

-També parlen de negocis al fòrum, afegeix el Joan. 

Però de sobte, un soldat de la torre de vigilància va aparèixer i els va dir:  

-Aneu a l’amfiteatre amb les bèsties salvatges! A lluitar! En Joan li va dir: -Lluitar no 

està bé, i el soldat va ordenar: -Aneu hi!! 

En Joan va dir adéu a tots perquè es pensava que se’l menjarien els lleons, i en 

Josep li va dir: 

-Ja et rendeixes noi ? encara pot passar un miracle! Però ha de ser un miracle, es 

clar. 
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-Però aquest miracle passarà! va dir l’Erik, un del que excavava el jaciment 

arqueològic. 

El soldat de la torre de vigilància els va dir, tot rient: -Teniu un dia per anar a 

l’amfiteatre, podeu fer un pla encara que no us servirà per res, covards! 

-Covards nosaltres? creus que som covards? –va dir en Josep. 

-Sí! Contesta el de la torre de vigilància. 

-Al menys no contestis! -va queixar-se en Josep. 

Un legionari que se’ls va trobar pel camí els va dir : Qui sou vosaltres? Què feu 

aquí? Aneu a la presó ara mateix! I els hi va acompanyar. 

-Eh, nois! Penseu el mateix que jo? -diu el Joan . 

-Què? Ah, ja! que tenim gana i hem de menjar, oi? -diu l’Erik. 

-No, penseu en els Deus -torna a dir en Joan. 

-Que et refereixes a que els romans tenen Deus? –diu l’Erik sense entendre de que 

va. 

-Exacte! i així farem que tornem a casa -diu en Joan. 

-No t’entenc -diu en Josep. 

-Tu deixa’m fer a mi -diu en Joan tot somrient.  

Quan ja estaven a l‘amfiteatre en Joan explica el seu pla: -Ep, nois! -diu cridant als 

romans-, els Deus diuen que ens deixeu tornar a casa! 

-I si no ho fem que passarà? Que ens donaran menjar? -diu un vigilant que riu tant 

que li cau una llàgrima. 

-Doncs no! -contesta en Joan- el que passarà és que us ho destruiran tot! 

I en aquest moment van tornar tots al jaciment arqueològic, i en Joan va trobar una 

cama de romà . 

Ell fa temps que investiga la qüestió, i un dia va trobar a internet: Cama de Llegat 

cap de l’exèrcit romà. 

Ara en Joan està molt content , i si aquesta història te l’has cregut, rasca’t la panxa. 





































CAMINANT AMB EL COR.

Hi han persones, que es passen la vida buscant el seu camí sense saber ben bé que volen. Jo era una d’elles. No 

sabia quines decisions prendre en la meva vida. La meva vida sencera, començant des de la meva infància, havia estat 

planejada per a no notar l’absència de persones necessàries. Quan tenia set anys, la meva família més propera havia 

mort en un accident de cotxe. Des de llavors les meves poc estimades tietes, m’havien planificat la vida per a que jo, 

no notes la dolenta situació. Jo, innocent, vaig fer cada cosa que em deien, fins arribar on sóc ara. I on sóc? La veritat és

que no ho sé ni jo mateixa. Acabava de finalitzar el grau universitari a Nord Amèrica, com em van demanar les meves 

tietes, però no sabia com continuar. Com sempre que tenia aquests dubtes existencials, vaig anar a la Biblioteca, el 

meu lloc preferit al món. M’agradaven molt els llibres d’aventures, perquè en ells, es podien contemplar a gent que 

controlava la seva vida i feia el que realment volia i li agradava. Vaig seure en un gran sofà, amagat entre estants vells i

fets pols, que repel·lien a la gent, però que a mi em tenien captivada. Vaig obrir un llibre que tenia la tapa borrosa, però 

que estava escrit en un idioma que sorprenentment l’entenia. Un llibre en català en una biblioteca d’anglesos parlants! N

o sabia res d’aquesta llengua des dels set anys. Els meus pares vivien a Catalunya a un poble que pertanyia al Baix 

Gaià. Després de l’accident, les meves tietes m’havien apartat d’aquell lloc i no el vaig tornar a veure mai més. 

Sorpresa i amb curiositat, vaig començar a llegir el llibre, no era d’aventures com jo havia pensat, tractava sobre 

jaciments arqueològics a Catalunya, com eren, on es situaven. Me’l vaig acabar en un vespre. Era molt interessant, i 

alegrement vaig descobrir que aquell meravellós record del meu poble natiu, no havia marxat. Des d’aquell moment no 

podia treure’m del cap el Baix Gaià. Vaig començar a investigar i com mai a la vida havia fet, vaig voler aplicar tots els 

llibres d’aventures que durant tants anys havia llegit, a la meva vida, agafant així el camí desitjat. Vaig plantar-me 

davant les tietes i me’n vaig anar cap als pobles del Baix Gaià. Al arribar, els meus vells amics em van reconèixer, i 



em van fer sentir com a casa. Vaig anar a visitar la tomba dels meus pares. Per ironies del destí, estaven enterrats en 

les restes d’un jaciment arqueològic, que jo havia vist en aquell llibre a la biblioteca. Vaig pensar llavors que no era 

casualitat, els meus pares, la meva família propera, m’havien tornat a ensenyar el camí per a tornar a casa i poder troba

r-me. Aquella nit els meus amics em van portar a la part baixa del poble. Era tot tan irreal, tan preciós. Com n’havia 

estat de cega!  Molts cops les tietes m’havien intentat convèncer de lo boniques que eren les grans ciutat de Nord 

Amèrica, i no es podia negar, però no era res comparable amb la vista del magnífic rierol amb suficient aigua per a que 

alguns petits animalons nadessin. Arbres, arbustos i joncs abraçaven aquella petita riera. Tots els colors en conjunt 

eren preciosos i al final d’aquell meravellós paisatge i havia de fons un bonic poble del Gaià. Llavors va ser, com aquell 

moment quan ets petit i portes una vena als ulls i de tant de temps que els tens tancats, al treure-te-la ho contemples 

tot. Ho veus tot amb una bellesa inexplicable. Així em vaig sentir. Vaig sentir la necessitat de tocar l’aigua, com si 

realment tot fos un somni. Llavors ho vaig comprendre, llibertat no es fer sempre el que un vol, llibertat es voler fer el 

que fas. Jo havia estat buscant qui era, i ara m’havia trobat. No buscant amb els ulls cecs de les persones sinó amb el 

cor, i es que el poble del Baix Gaià, no només no me’l podia treure del cap, sinó que ja no me’l podia treure del cor.











































































EL PASSAT JA NO TORNA 
 
Encara l’estimo, sempre l’he estimat. Encara el recordo aquell dia d’estiu de fa  
gairebé quaranta anys, assegut en aquella banqueta de la plaça del poble, 
pensatiu, sol... 
 
Encara era un nen sí, però havia viscut tota una vida en aquella casa maleïda 
on la malaltia hi era present dia sí dia també en el cos de la seva jove mare. El 
pare no podia estar per ell, ja que prou feina tenia a portar uns calerons amb 
els que alimentar la família amb alguna cosa que portar-se a la boca que, 
sovint, era ben poc. 
 
Ell em va mirar, com feia cada dia quan jo tornava d’escola. Aquell era el meu 
moment del dia. Les cames em feien figa i el cor se m’accelerava. Volia 
saludar-lo, però amb prou feina em sortia la veu, així que aixecava la mà i 
callava. Aquell dia va ser diferent perquè, per primera vegada, el vaig veure 
plorar. La seva mare era morta. 
 
Em vaig apropar a ell i, agafant-me les mans ben fort, em va explicar que aquell 
dia no s’havia despertat i que, finalment, la malaltia se l’havia endut. Vaig 
pensar que aquella no era la forma d’iniciar la conversa amb ell que tantes 
vegades havia imaginat, però ell em necessitava. El vaig abraçar amb totes les 
forces de la meva ànima. De seguida van començar a apropar-se veïns i veïnes 
del poble per consolar el pare i el fill. 
 
L’endemà la van enterrar sota un sol de justícia. Hi va assistir gairebé tota la 
gent del poble, ja que era una família molt coneguda i estimada. 
 
Així va començar la nostra amistat. Ell s’alçava cada matí a l’alba i 
acompanyava al seu pare a treballar els camps. Quan aquest esmorzava, 
aquell noi de cabells rossos que m’havia robat el cor corria fins a la cantonada 
del meu carrer per tal d’acompanyar-me a l’escola. Allà em deixava a la porta 
amb un somriure i se’n tornava a treballar amb un forat a la panxa. 
 
Van anar passant els dies, els mesos i els anys, i de l’escola vaig passar a la 
fàbrica tèxtil que hi havia al poble. Ell m’acompanyava a l’entrada i m’esperava 
a la sortida, fins que un dia ens vam fer el primer petó, que ens va saber a 
glòria. D’aquí a les abraçades robades, fins que em va demanar per casar-me i, 
per suposat, vaig dir que sí. Sentia que era l’amor de la meva vida. 
 
Junts vam formar una família meravellosa. Aviat va venir un nen que va omplir 
els nostres cors de goig i d’alegria. No teníem luxes a casa nostra però sí que 
teníem amor a vessar. El riure de casa se sentia de bon matí per tot el carrer i 
les corredisses i els jocs animaven a no pocs veïns a venir i gaudir de la nostra 
felicitat, ara jugant a cartes, ara disfressant-nos amb la roba que portaven els 
uns i els altres, mentre l’un portava un pastís i l’altre servia el cafè... 
 
Així fins que, de cop i volta, ens vam adonar que ens havíem quedat sols. El 
nostre fill havia volat. Se n’havia anat a estudiar fora, ja que el poble no donava 



cap oportunitat als joves que no fos anar a treballar el camp, i el seu pare ja 
tenia les mans prou pelades d’arrossegar pedra i no sortir de la misèria. 
 
També així vam ser feliços, aconseguint retrobar la serenitat de la joventut. A 
les nits fredes, ens arraulíem i ens menjàvem a petons, fins a fer-nos mal de 
tant que ens estimàvem. 
 
El nostre fill va progressar a la ciutat, es va casar amb una bonica i amable noia 
amb la que va tenir una filla, una mica entremaliada però molt afectuosa, la 
qual encara ens feia més agradables els dies que estàvem junts. 
 
I van passar encara més dies, mesos i anys, i el meu estimat marit va caure 
malalt. No va ser cosa d’un dia. Primer oblidava on deixava els estris del camp, 
després es posava una sabata diferent en cada peu, fins que un dia jo ja no era 
jo, era la meva jove o a l’inrevés. Llavors sí que em vaig espantar. 
 
No el deixava mai sol, fins gairebé convertir-me en la seva ombra. Ell era jo i jo 
era ell, l’un la prolongació de l’altre, sempre junts. El meu fill em deia que aviat 
arribaria el moment en que hauríem de fer un pensament i portar el meu marit a 
un lloc on podrien estar per ell les vint-i-quatre hores del dia, ja que  
necessitava atenció permanent. Jo ja ni dormia pensant que qualsevol nit se 
m’escaparia per la porta i ja no el tornaria a veure amb vida. Finalment, vaig 
comprendre que allò no era vida per cap dels dos i vaig haver de fer cas al meu 
fill. 
 
Va ser el dia més trist de la meva vida. Separar-me del meu home se’m va fer 
molt difícil. Mentre li preparava la maleta, anava olorant cada peça de roba que 
hi ficava dins, després la seva colònia, el seu desodorant, el seu raspall de 
dents... Em faltava l’aire, em rodava el cap i em vaig desmaiar. Quan em vaig 
despertar, havia passat ben bé mitja hora. Vaig haver de continuar amb la feina 
més dura que he fet mai: preparar la partida de l’altra meva meitat.  
 
Després em vaig haver d’enfrontar amb la tornada a casa, passant per totes les 
habitacions buides i silencioses. L’alegria no va tornar mai més a aquella casa, 
excepte quan venien el meu fill, la jove i la nena. Aleshores jo havia de fer 
grans esforços per no mostrar la meva pena i la meva melangia per la solitud 
que sentia sense ell. Ja no em quedaven llàgrimes, així que ja no em vessaven. 
 
Avui vaig a visitar-lo i torno a tenir aquell formigueig del primer dia. Ell no se’n 
recorda de mi però, per alguna estranya raó, sempre em rep amb un somriure. 
Ens agafem les mans, com aquell dia de fa tants anys a la placeta del poble, i 
amb la mirada ens ho diem tot. No hi ha paraules, però sí que afloren els 
sentiments a la pell. Amb això en tinc prou. Sé que m’estima, encara que no ho 
recorda, i jo... ell és la meva vida. Ho donaria tot per tornar enrere, però no ens 
està permès. El passat ja no torna. Així que visc de records i de petits 
moments, com el que viuré d’aquí a una estona quan el torni a veure. Avui, per 
un instant, seré feliç... 
 



LA DECISIÓ 

 

Aquella nit no era com les altres. Aquella nit l’Emma no podia dormir, ja que tenia el 

cap en un altre cosa. La seva relació acabava de canviar al cent per cent i encara sabia 

com afrontar-ho. 

Va agafar el cotxe i va conduir. Aquella tranquil·litat que sentia al conduir, pensant 

lliurement, escoltant música i sense tenir cap punt d’arribada la reconfortava, mentre 

conduïa es va donar compte que s’anava perfilant un camí, i que el seu cor bategava 

guiant-la a algun lloc. 

Després d’unes hores va decidir parar a prendre un cafè a un petit poblet. A aquelles 

hores de la nit era estrany trobar una cafeteria oberta a peu de carretera. Sense pensar-ho 

massa va entrar al Crossroad Coffee; on hi havia una sèrie de persones molt variades. 

Va optar per seure a la barra. Se li va apropar una cambrera jove amb un gran somriure 

que segons la seva placa s’anomenava Júlia Al·legretto, a la qual li va demanar un cafè 

sòl curt. La cambrera, servint-li el cafè amb un gran somriure i un to de veu molt alegre, 

es va interessar per la seva visita ja que malgrat ser un lloc de pas a altes hores de la nit, 

no era normal veure una dona. L’Emma va contestar que necessitava respirar. Abans de 

poder continuar la conversació, un home que es trobava cap al final de la barra amb un 

got amb alguna beguda espirituosa, va fer callar a la Júlia amb un to agre. L’home, 

presentant-se com en Mauro Apàtic i amb tó sec, va exigir que deixes en pau a l’Emma i 

amb un “Amargat!” la Júlia va continuar parlant. L’Emma pensava que el nom feia 

justícia a en Mauro, ja que només aixecava el cap per recriminar a la cambrera que era 

molt pesada amb el seu excés d’alegria. 



L’Emma no podia deixar de pensar en el seu problema. Com li diria a ell que tot havia 

canviat, que ella continuaria amb el seu camí adaptant-se a la nova situació. Però i si ell 

no estava preparat? I si no volia aquest camí i aquesta vida? I si.... massa dubtes. 

La Júlia continuava parlant i parlant, ja que notava que l’Emma escodrinyava el seu 

cervell en busca de respostes que no trobava. Li explicava que a la vida no s’ha de 

tindre por i que s’ha de fer el que en cada moment et dicti el cor, i que cal posar sempre 

bona cara per ser feliç. Que la felicitat porta coses bones a la vida.  

En Mauro no alçava el cap de la copa, però remugava tota l’estona. La Júlia el va posar 

d’exemple: “Ell no és feliç, per això no té bones coses a la seva vida. Tu i només TU 

tens la clau de la teva felicitat”. Aquesta última frase va ressonar al cap de l’Emma, i la 

va fer despertar del seu ensopiment.  

L’Emma va pagar el cafè, i li va donar les gràcies a la Júlia. Aquesta li va demanar que 

tornès un altre nit. Va sortir a tota velocitat de la cafeteria, va pujar al seu cotxe mentre 

aquella última sentència ressonava als seus pensaments, ara ho tenia clar.  

Estava decidida, aniria a casa seva i li plantejaria els seus dubtes. Semblava fàcil, pero 

no ho era. Caldria tindre valor. No eren una parella convencional. Si que s’estimaven,  

però no havien arribat a res més seriós, això ho canviava tot. Si decidien tirar endavant 

tindrien que fer un gran pas en la seva relació, dons ja no serien dos sinó tres en aquesta 

relació. 

Durant la seva última discussió mental, i de plantejar que i com explicar-li, es va adonar 

que ja havia aparcat i es trobava al portal de la persona que estimava. Va veure que 

sortia la veïna a llençar la brossa i va aprofitar per entrar al bloc. Ja a la porta d’ell, va 

mirar aquesta deixant uns segons la mirada perduda intentant deixar en blanc la ment, 

va agafar aire i va picar. Ell va obrir la porta i amb un gran somriure li va plantar un 

gran petó, després li va oferir entrar al pis. L’Emma va entrar decidida, era el moment.  





Les Profunditats del Cor 

 

Des del moment de néixer i a lo llarg del tren de la vida, tenim sensacions 

úniques i indescriptibles… 

Quan arribes a la vida, penso, que el primer sentiment que experimentes és la 

POR, ja què, d’estar 40 setmanes “calentets” i nedant a la panxa de la mare 

com un rei o una reina o reis i reines , comences la primera aventura, sortir a l’ 

exterior per un llarg camí estret i amb molt d’esforç. 

 

Si tens la sort de ser un nen desitjat, durant la infantesa coneixeràs l’afecte, la 

tendresa, la comprensió de la gent que t’estima, així mateix coneixeràs el 

sentiment de l’amistat, amb aquell amiguet o amigueta inseparable del cole. 

 

Arribada la juventut, torna la por i arriba la inseguretat, és una època 

d’incertesa, trobar-te a tu mateix… el primer amor. 

 

Arribada la maduresa, vius sentiments extraordinaris i únics i indescriptibles, 

com l’amor, el desamor, la passió, l’engany, la protecció, l’arribada dels fills. 

També comencen els patiments, i la tristesa, ja que els pares es comencen a 

fer grans, les malalties… 

 

I arribada la bellesa, suposo, s’ajunten tots els sentiments, la tendresa pels 

nets, l’estimació pels fills, l’amor per la parella i de vegades la soledat…torna la 

por. 

 



És a dir, la vida és una pujada i baixada de sensacions úniques i irrepetibles de 

les quals hem d’aprendre, acceptar i gaudir sobretot, perquè el record sempre 

el tindrem…, i això fa que cada moment sigui únic i especial. 

 































ELS SENTIMENTS D’UNA MARE  
 

Vint anys, que són vint anys per prendre una de les majors decisions de la teva 
vida? Casar-te.  Preparatius, regals,  il.lusions,  tot  apunt  per  endinsar-te a un 
llarg camí amb la teva parella. 
No hi ha fulls  d’instruccions  ni  fórmules  meravelloses, t’ho trobes  i punt, com 
diuen les iaies: nena has d’aguantar. 
Com et pots sentir sola estan acompanyada? Com et pots sentir buida si el tens 
a ell? Com explicar que això no és el que esperava? 
De cop et tornen les ganes de viure, conèixer, i recuperar el temps que creus 
perdre, però aquelles persones que tant et van animar, de cop i volta fossin 
contrincants que no et deixen decidir la teva llibertat. 
Tens vint anys i prou madura per casar-te, però no pas per separar-te. 
Gran tragèdia a la família, ningú entén el que passa, tothom el mateix 
pensament: això és la moda. 
No és qüestió de modes, es decisió pròpia. Però qui creu amb les decisions 
quan es tracta d’una dona? 
En aquesta societat “vacilant” de valors i criteris, encara es critica la decisió de 
la dona en escollir la seva vida. 
Si decideixen els homes, alguna raó tindran, si són les dones, que hauran fet? 
Sempre busquen amants o explicacions al “pecat”, tant senzill que és escoltar. 
I jo penso, ha arribat el final, ignorant de mi, ara toca començar. 
Tots aquells moments d’amor, amistat i bon fer es transformen en odi, 
menyspreu i rancúnia. 
No entenc res, jo no he canviat, sóc la mateixa, tant sols amb una decisió i un 
canvi a la meva vida. 
Com puc fer feliços als demés si jo no sóc feliç? 
També vull fer-les felices a elles, els meus dos tresors. 
Tresors perquè són el més preat que tota mare pot tenir a la vida. 
Tothom diu que no penso en elles, que sóc egoista, però com viurien elles la 
meva infelicitat?  
Ho fas i penses que no sortirà bé, passes els dies sola, no veus el futur i tens 
molta por. 
On estan totes les persones que et van felicitar per aquella decisió que vas 
prendre amb vint anys? 
Ei, amics, que també és una decisió i necessito el vostre suport! 
Només et sents bé quant les tens a elles, llavors sobre tot el demés. 
La seva olor, la seva companyia, els seus somriures, un petó, una paraula... 
Vull parar el temps i fondre’m en la seva abraçada. 
Però la realitat és crua quan tornen a marxar. 
Passen els dies i no saps si ho aguantaràs, però confies i esperes, més dolent 
res pot passar. 
Sola, sense diners, ningú no et vol escoltar, perquè escoltar la veu d’una dona 
que s’ha volgut separar? Ella s’ho ha buscat, en aquest món, s’ha d’aguantar, 
però sempre ho diu qui menys pot opinar. 
I esperes, i esperes, el temps tot ho cura, d’això n’estic segura. 
Les males llengües t’acusen, et critiquen i et fan sentir culpable. 
Té culpa una dona que busca la felicitat? És un dret que tots tenim en aquest 
món de crueltat.  



S’ha de tirar endavant, encara que sigui poc a poc, ja que el temps tot ho posa 
en el seu lloc. 
Comentaris, odis i plors es fonen en l’aire per convertir-se en ganes de viure 
per recuperar el que t’han pres. 
Recuperar el temps perdut és el que vull fer. 
Treballar i treballar perquè no els falti de res, que més dóna que la família 
només sigui de tres. 
Mare i filles, fills i pare, no existeixen protocols quan es parla d’amor. 
Ni judicis ni diners paguen els sentiments d’una mare. 
Passa el temps i l’hora de refer la meva vida, quin dret hi tens si tu l’has 
escollida? 
Passen anys, anys intensos, plens de pors, inseguretats, però l’amor tot ho pot, 
les tinc a elles, la meva felicitat. 
Sembla que ha valgut la pena, tinc una nova parella, tots no són iguals, cal 
arriscar-se per la felicitat tot s’hi val.  
I això no és una moda, per molt que tots opinin, l’amor no entén de modes. 
   
 
 









Carta per a l’Eloi
Veuràs, tinc un problema, no sé com transformar els sentiments en paraules per poder-los escriure aquí i que te'ls quedis
 per quan jo no hi sigui, per la resta sé que et vull dir moltes coses. M'encanta que em miris i em somriguis a la vegada, 
que cada nit t'adormis pensant en mi, que em trobis a faltar i que per a tu abans que ningú, sigui la millor persona que exis
teix. Et tinc present allà on vaig, faci el que faci penso què faria jo sense una persona com tu a la meva vida. Un s'ha de 
sentir orgullós del que té i jo me'n sentia, però vaig trobar alguna cosa més enllà dels amics i la família, aquella il·lusió, el te
u somriure, el veure't feliç, sempre és un motiu més per lluitar. Hem passat mil moments i els que ens queden, segueixo pen
sant que ets el millor noi que he conegut mai i vull seguir passant la meva vida al teu costat, sé que de vegades no sóc com
 t'esperes, però t'asseguro que moro perquè mai estiguis sol, procuro que sempre tinguis el meu suport i encara diré més, 
el tindràs sempre siguin quines siguin les circumstàncies. És màgic veure't somriure als matins, caminar rient pel carrer aga
fats de la mà, les nostres nits junts, les teves abraçades i petons enmig de la nit, ets increïble, em fas sentir la més gran fins
 avui per a tu, única, sense comparació, tan de bo et pogués descriure aquesta sensació. Se'm fa fàcil estimar-te tant, 
respectar-te i cuidar-te, per això vull que sàpigues que encara que el temps passi ràpid, no ens faltaran dies per a fer real
itat tots els nostres plans i somnis. Per això, cuidem les paraules i encara molt més els actes, per no fer-nos mal, perquè ja e
stà demostrat que tenir-nos l'un a l'altre i estimar-nos és el més bonic del món. Ets el millor i vals moltíssim i si no t'ho creus
 fixa't en mi, escrivint això només per a tu. T'estimo.





 
 
El duet de les flors (El mite de Sísif) 
 
 
La catedral de Santa María lluu resplendent en un matí de primavera,  perfumada de 
roses fresques i flors de taronger, blanques i pures com l’Emma, que avui es casa per 
primera, desgraciada i darrera vegada. La  núvia  està radiant. Tant, que la lluna 
encara és al cel per admirar-la mentre les campanes toquen a festa. Tant, que les 
pedres de la façana espurnegen de goig i els vitralls somriuen al seguici multicolor que 
ja entra a l’església. Ulls d’emoció cerquen la feliç essència que s’enlaira entre el bosc 
de columnes que suen aromes d’altres temps.  
 
L’Emma està molt emocionada, i també un xic espantada, i no ha deixat de plorar des 
de l’instant en que s’ha atrevit a contemplar l’espectacle de l’església en ple, parents, 
amics i coneguts, abillats amb els vestits més rics i dempeus, contemplant-la.  
El nuvi, emocionat fins al punt de la paràlisi, palplantat davant l’altar com s’està, no 
gosa tombar-se per rebre la núvia que ja s’atansa, majestuosa, refulgent. Incòmode 
amb el nus d’una maleïda corbata que no té per costum lluir, sent com una  mena de 
pesantor inquieta. El cor li batega amb força, mentre intenta recordar si s’ha emportat 
el mòbil o, tot el contrari. L’alternativa d’haver-lo oblidat a la seva cambra, a l’abast de 
l’esguard escrutador de la seva mare, li provoca calfreds. La Sònia deu estar força 
enfadada, pensa, i ara només cal que el truqui un cop i un altre per recordar-li que 
l’espera, a pesar de tot, i ja s’imagina la mare contestant la trucada, i tot el  pastís a fer 
punyetes. I, és clar, ara, justament avui, no és bon dia per marxar cap a casa. Ves 
quina mala sort!. 
 
Mentre l’orgue destil.la les notes de la marxa nupcial de Mendelssohn, inundant la nau 
alterosa de notes solemnes que s’escampen per capelles i capitells de filigrana, 
amarant-se dels colors que projecta el magnífic rosetó, els nuvis finalment es troben i 
creuen l’anhelada mirada de dolça complicitat. Els assistents somriuen, embadalits. 
Fins i tot els nens del segon banc han deixat d’amoïnar a la seva mare abandonant, 
temporalment, la seva guerra particular. L’avi Pere somica perquè, tot d’una,  s’acaba 
de  sentir massa gran, i es resigna pensant que ja no gaudirà mai més de la frescor de 
la pell d’una dona jove i guapa, i de les que t’ho fan gratis, com diu ell.   

- ¡Ta la novia!- sent una veu al seu costat. 
- Com diu?. 
- Ta la novia mu guapa, ¡Que zi hombre!- 
- Mu guapa, mu… i tant!- I somica novament -Guapa!-.  

 
Mentre l’oncle Joan canvia el pes del cos a l’altra cama, la tieta Lurdes s’eixuga una 
llàgrima i, amb la ma plena,  es posa a lloc el pitram empresonat al palabra de honor 
de color Burdeos, llampant, massa estret per la seva talla. El moment és esplèndid i 
l’emoció es palpa. La mare del nuvi malda per contenir una indisciplinada tremolor al 
llavi inferior mentre pensa que per fi ho ha aconseguit. Ara sí que el seu Narcís es 
casa com convé, i amb una pubilla de casa bona i com ha de ser, no com l’altra 
vegada, quan la Sònia, aquella peça massa viva, que només anava pel que anava, i ja 
li ho deia al nen, que aquell casori no li convenia, i no com ara, que mira tu quina núvia 
més guapa, senyor!.  
 
Un cop acabades les fotografies de rigor, l’assemblea en ple abandona la nau central 
de la catedral i nuvis, pares, avis, tiets i nebots ocupen l’espai annex, el destinat a les 
cerimònies civils. En el breu trajecte que separa els dos edificis, alguns dels assistents 
no s’estalvien els comentaris, exhibint l’habitual mostrari de frases desafortunades. 
Feliçment, la música del Duet de les flors, de Léo Delibes, transforma la sòbria sala en 



un espai oníric de llum blanquíssima, on el temps es transfigura en quelcom dens i 
lent. Alguns amics dels nuvis, en un intent fútil per esdevenir originals, protagonitzen 
moments de difícil interpretació entre riures nerviosos i  veus desplomades, fins que la 
meravellosa melodia de la tercera simfonia de Brahms obra el Miracle de retornar 
emoció i dignitat a la cerimònia.  
A la quarta filera de cadires, un amic del nuvi comenta a cau d’orella que ja és hora de 
que el Narcís passi per l’adreçador. 
- I és que ell és maco, així alt i ben plantat, i ella es una princeseta. Però es que ell 
sempre la mama, sempre amb la mama, i quan aquesta el marqui ben marcat ja 
veuràs com se li acaba la tonteria.  
- No, si guapa ya es la chica, pero es que yo no lo veo, con ella, mira. Pero si es que 
se ha tirao hasta a la prima Carmen, que mira que también hay que estar de humor. Y 
ésta le va durar lo que yo me sé. Hasta que se aburra y punto. 
- Doncs ella no es queda coixa, que conec uns quants que… 
- psschttt!. 
A l’estrada revestida de flors els nuvis sospiren i els cors bateguen d’emoció. Els anells 
ja dringuen a les mans del nebodet Jordi, que està molt entretingut netejant-los d’una 
resta de caramel que duia a la butxaca, i que s’ha quedat adherida al metall. El pare 
del nuvi aprofita el moment, en que se sent a recer de les mirades, per fitar l’escot de 
la tieta Helena, i li passa pel cap que aquesta sí que es una dona maca, a la que no li 
han passat factura els anys. Se la mira amb delit morbós i li repassa el cos sense 
perdre´s una corba, ni un replec, i la contemplació dels mugrons perfilats sota la seda 
fina del vestit li provoquen una erecció incòmoda.  Aterrit amb la perspectiva de sortir a 
les fotos amb l’entrecuix dilatat, abaixa instintivament la mirada i es concentra en les 
sabates de la seva dona, d’un esgarrifós verd de Viridiana. 
 
Indefectiblement, la cerimònia assoleix el seu clímax en el moment en que els nuvis 
proclamen el seu amor, i la seva fidelitat eterna, provocant un paroxisme emocionat de 
llàgrimes que corren galtes avall de bona part de l’audiència. I és justament en aquest 
instant màgic, amb el que tant ha somniat l’Emma, que s’adona que el Narcís no se la 
mira. Que en realitat no se l’ha mirat mai. I l’Emma percep clarament que tota la seva 
vida, les il.lusions, el pis i els sofàs nous, els fills i la sogra, i el seu Narcís de tota la 
vida han començat a lliscar muntanya avall.  
 
Tres setmanes després, l’Emma i el Narcís no han sobreviscut al naufragi del seu 
viatge de noces, en creuer de luxe, cal dir. Un any més tard, en Narcís, que se n’ha fet 
un fart de confessar públicament al seu perfil del match.com que cerca una parella per 
compartir, i que és un noi seriós i molt independent, troba la Núria per Internet. Catorze 
mesos i dos dies després, la catedral de Santa María lluu resplendent en un altre matí 
de primavera, perfumada de roses fresques i flors de taronger, blanques i pures com la 
Núria, que avui es casa per primera, desgraciada i darrera vegada. 



La Meva Platja
Vint-i-cinc de Maig, el sol brillava intensament, la mar estava calmada, sobre la sorra hi havia un home de mitjana edat,
 amb cara afable i cabell ondat, caminava descalç mentre mirava al seu al voltant, a través de la seva inseparable 
càmera de fotos, era Xavier Trías, un famós fotògraf del poble de Creixell.
Des de molt jovenet, Xavier apuntava maneres al món de la fotografia, i no va trigar a ser reconegut mundialment, els 
seus treballs tenien un punt especial, aconseguia que el públic que observava la seva obra parlés d’ella. És molt difícil 
aconseguir que una fotografia parli amb una mirada i les fotografies de Xavier cantaven.
En una ocasió, en una entrevista d’una prestigiosa revista del sector, li van preguntar com aconseguia que les seves 
fotografies tinguessin aquest toc especial, que les feia diferents respecte a altres fotògrafs i la seva resposta va ser: 
Cap té una platja com la que jo tinc, vagi on vagi, la porto amb mi. Després va somriure llargament, deixant estupefacte 
al periodista.
A la seva platja Xavier va donar els seus primers passos, va fer infinitat de castells de sorra, va jugar el seus partits de 
futbol, va aprendre a nedar, va donar el seu primer petó, i la primera vegada que va obtenir un premi important, va ser p
er un reportatge que va fer d’ella. Sempre que havia de prendre una decisió, es dirigia a la seva platja i meditava 
llargament, mentre passejava descalç.
Va recórrer el món sencer amb la seva càmera de fotos, guerra del Golf, guerra dels Balcans, atemptats a les torres 
bessones, 11-M, Chernobyl, Botswana, Cuba, L’Índia, Líban, Jerusalem, allí on hi havia una notícia estava Xavier. Vivia
a Nova York des de feia quinze anys, i tenia la seva pròpia galeria on feia les presentacions dels seus treballs, abans 
que donessin la volta al món.
Tan sols viatjava a Creixell per Nadal. Els seus compromisos professionals li deixaven molt poc temps lliure, però 
sempre tenia un buit en la seva atapeïda agenda per aquestes dates.  Enyorava molt la seva terra, els calçots, els 
castellers, les festes de Sant Jaume, El Santíssim Sagrament, La Castanyada, La Diada, Els Carnestoltes, La revetlla 
de Sant Joan, Les Sardanes, prendre el vermut a la Plaça Major els diumenges al matí durant l’estiu, els seus llargs 
passejos caminant descalç sobre la sorra mullada de “la seva platja”…. però sens dubte el que més trobava a faltar 
era la calor de la seva llar. Era el major de tres germans, la Laia,l’ Oriol i la Judith. El seu pare va morir quan Xavier va 
complir catorze anys, després d’una llarga malaltia. La seva mare va treballar durament per criar i educar als seus fills 
i estava orgullosa de la trajectòria del seu fill major.
Quan arribava el mes de desembre la cara de Xavier s’il·luminava, estava fins i tot més inspirat en el seu treball quan 
s’aproximava El Nadal, perquè sabia que anava a gaudir del seu tresor més preuat, la seva família i la seva platja. Però
aquesta vegada era diferent, una trucada de telèfon de la seva germana Laia, va trencar de dolor el seu cor, la seva 
mare havia mort a causa d’un infart, i Xavier va agafar el primer vol per arribar al més aviat possible a Creixell, i poder 
donar l’últim adéu a la seva estimada mare.
Va ser després de l’enterrament quan Xavier ,desolat, necessitava una mica de pau, aquesta que només aquest màgic 
lloc aconseguia donar-li : “la seva platja”. Va agafar la seva vella bicicleta i va pedalar fins  arribar a la sorra, es va 
descalçar, va respirar profundament mentre la brisa del mar acariciava el seu rostre, va mirar al cel, era un dia preciós, 
i va pensar…. Mare descansa en pau. Amb els ulls plens de llàgrimes va treure la seva càmera, va netejar 
acuradament el seu objectiu i va començar a caminar.
 



PARLAR ABANS D´HORA 

 

La Judit caminava de pressa, arribava tard a classe, si ho arriba a saber no mira els e-mails, 

total per a què?...Havia estat tot l´any preparant les oposicions, els seus pares li havien 

pagat una bona acadèmia i ara que ja sabia els resultats se sentia frustrada per que ella 

estava convençuda de que la prova li havia sortit força bé. 

Però és clar va pensar, segur que allà hi ha "algú que coneix algú que..." Estava segura que 

la prova va ser un tràmit per a justificar un lloc de treball que segur que estava més que 

adjudicat. 

Ella s'ho mereixia estava segura que qui fos que estigués en aquell lloc, no estava tant 

preparat com ella... 

Ja arribava a la parada del bus i de lluny va veure a la Maria i la va saludar amb la mà. La 

Maria era una noia baixeta, una mica grassoneta i molt normal, pensava la Judit, però això 

si ,era molt eixerida. Ben, be no sabia que feia, només que estava estudiant. La noia no 

parlava molt i molt menys d'ella mateixa... 

J-Hola! 

M-Hola maca, arribes justeta. Que no et trobes bé? fas carona. 

J-Oh! si que em trobo bé, només estic una mica emprenyada 

M- Vaja! doncs jo avui estic feliç. 



Guaita! va pensar la Judit, en lloc de preguntar-me què em passa? em diu lo feliç que és 

ella. I obligada per la situació li pregunta. I com és això?. 

La Maria amb un somriure comença a explicar. 

M-Des dels 16 anys treballo en tot el que em surt, caps de setmana, períodes de vacances 

per poder continuar amb els meus estudis. Els meus pares no han pogut donar-me un cop 

de mà per pagar-me la universitat, amb la qual cosa vaig haver de demanar un crèdit que 

encara estic pagant...Però avui per fi m'he sentit recompensada. Em vaig presentar per les 

oposicions als jutjats de Tarragona i aquest matí he rebut un e-mail dient-me que la plaça 

era meva i de fet, vaig cap allà, he de presentar-me aquet matí. Estic súper contenta i a la 

vegada neguitosa. Digués...què et sembla, vaig bé? no sabia què posar-me... 

La Judit havia anat obrint els ulls mentre parlava la Maria. No s'ho podia pas creure...Era 

ella!!!Volia alegrar-se però no podia. Amb un fingit somriure va felicitar la Maria i li va fer 

dos petons. Me'n alegro per tu -va dir-. 

Mentre la Maria continuava amb els detalls, el cap de la Judit no parava...Bé sembla que 

m'he precipitat, la Maria tenia pinte de tot menys de ser una "enchufada" era 

tan..."normal". 

Volia alegrar-se sincerament però alguna cosa no li deixava, li feia mal. 

M-Aleshores vaig bé Judit? tu sempre vas tan maca... 

J- Vas molt bé, no pateixis, segur que causes bona impressió 



Arriba a la parada i la Maria fa un peto a la Judit. 

M- No sé si tornarem a veure'ns, m'alegro molt d'haver-te conegut i espero que et vagi 

molt bé. 

J-Igualment guapa, qui ho sap? pot ser tornarem a veure'ns... 

El bus s'atura i la Maria baixa deixant la Judit al costat de la porta, mirant com s'allunya i 

amb una estranya sensació al cos... 
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