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Jo visc al bosc! (Abril) 

La guineu ja feia temps que habitava en aquells boscos. Allí era feliç envoltat 

dels arbres, els seus amics, el roure, el faig, el castanyer i el pi roig. També 

enmig de les mates d´herba hi trobava el seu menjar de cada dia,els conills, les 

llebres, els ratolins, els ous que queien dels nius, i les fruites dels arbres. 

De tant en tant, la guineu tenia por i havia de cercar un amagatall per estar ben 

segur dins del forat. 

Aquests dies de la por, la guineu sentia trepitjades d´uns éssers , que en ell li 

semblaven gegants. 

Des del seu forat els observava, i sobretot escoltava aquells sons tan estranys 

amb els que es comunicaven. 

Un dia, aquells gegants van omplir el seus bosc, cercaven un arbre, s´asseien 

a la seva ombra, i  s´intercanviaven regals, una flor vermella , bonica i ufanosa, 

i un feix de papers, que la guineu va escoltar en deien llibre. 

Estaven molt contents i cridaven: -Visca San Jordi!. 

 Després d´una bossa van treure un pa ratllat, groc i vermell. 

El varen tallar amb molta cura i damunt de cada llesca hi van posar un peix que 

ells en deien anxova. 

Renoi!, que contents estaven. 

La guineu quiet en el seu amagatall va esperar que marxessin els gegants. 

Llavors va córrer a provar les engrunes que quedaven a terra. Sí que eren 

bones, sí. 

Ell, avui també celebrava el Visca Sant Jordi!. 

• Vot Popular: 5 

• Vot Professional: 8,3 

 

 

 

 

 

 

 



CARIÑO ( David) 

Com de costum, poc abans del migdia vaig anar xino-xano a buscar el pa. Un 

dels pocs avantatges d’estar jubilat és fer les coses quan et venen de gust. A la 

fleca no hi havia ningú, tot i així em vaig fixar que la dependenta era una altra, 

una jove de fesomia llatinoamericana.  

 -Bon dia –vaig saludar amb la cortesia de sempre. 

 -Hola, cariño –va respondre en castellà centrant la seva atenció en mi. 

-Un pa de pagès, sisplau. 

-¿Alguna cosita más, cariño? –va afegir amb la cantarella de rutina. 

-Hum, pensant-ho bé. Posa’m un pastís de crema. 

-¿Eso es todo, cariño?  

-Per avui, sí –vaig rumiar jo amb un somriure d’agraïment. 

-Serán tres euros con veinte, cariño. 

Mentre triava el grapat de monedes soltes que havia tret d’una butxaca del 

pantaló per pagar, vaig rondinar en un to seriós però sorneguer: 

-En un minut m’has dit més vegades cariño que la meva dona en trenta anys de 

matrimoni i això que demà és Sant Jordi. 

De sobte, ella va esclatar en una franca rialleta.  

Tal com estan les coses per culpa de la pandèmia, començar el dia amb bon 

humor no està a l’abast de tothom. 

• Vot Popular: 9 

• Vot Professional: 7,6  

 

 

 


