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LLa Rita tenia un secret que tothom volia saber. Passés el que passés, ella sempre estava contenta. No 

s’enfadava mai. Si un dia plovia i havia d’estar tancada a classe tota l’estona del pati, ella no rondinava ni es 

queixava. 

Si es posava malalta just quan tocava excursió, no perdia el somriure; i si els pares havien de treballar la 

mateixa tarda que li havien promès portar-la al cine, ella ho entomava amb bon humor. Però, com s’ho feia la 

Rita per estar sempre tan contenta?

Aquell misteri portava tota la gent del barri de corcoll. “Potser és una extraterrestre”, pensaven uns. “Potser 

si s’enfada li explota el cap”, deien els altres. Però el cas és que ni uns ni altres sabien quin podia ser el seu 

secret.
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Just davant de casa de la Rita hi havia una altra casa on hi vivia una nena que sempre estava de mal humor. 

Aquella nena malcarada s’enrabiava per tot i sempre cridava i rondinava quan alguna cosa la molestava. Tot 

el veïnat estava acostumat a sentir els seus crits, i des del forn de pa fins a la peixateria del senyor Ramon, 

tothom sabia quan el gos li havia esquitxat el vestit de fang, o quan s’havien acabat les galetes de xocolata.

La casa de la Rita i la d’aquella nena no estaven gaire lluny. De fet, les finestres de les seves habitacions tan 

sols quedaven separades pels dos petits jardins que hi havia a cadascuna de les cases. Sovint les dues noies 

es miraven a través del vidre. Però per més que s’estudiessin i observessin els seus moviments, cap de les 

dues s’atrevia a fer el pas i anar a parlar amb l’altra. 

Gairebé sempre estaven soles i just quan la Rita gosava somriure a aquella noia per animar-la a apropar-se, la Gairebé sempre estaven soles i just quan la Rita gosava somriure a aquella noia per animar-la a apropar-se, la 

nena malcarada feia una ganyota i s’esmunyia ràpidament rere les cortines. 

“Per què no he estat capaç de tornar-li el somriure?” es lamentava la nena malcarada. Acte seguit, rondinava 

i gemegava, talment com si fos un gat remullat. “Com s’ho feia per ser tan bona i amable, la Rita? Quin devia 

ser el secret?”, es preguntava.

Un dia, la nena malcarada va decidir que ja n’hi havia prou. Volia esbrinar aquell misteri, i estava convençuda 

que només hi havia una manera d’aconseguir-ho: fer enfadar la Rita. Aleshores la seguiria i observaria com 

se’n sortia, com s’ho feia per contenir el garbuix de llamps i trons que a ella se li ficaven a l’estómac quan 

alguna cosa li feia mal o l’enfadava.

2



3



La nena malcarada va pensar molt. Què podia fer per molestar a la seva veïna? En aquell moment, va sentir 

que li hauria agradat tenir algú amb qui compartir aquell dubte. Però la nena malcarada gairebé no tenia 

amigues, així que va deixar anar un grapat de renecs, va llençar una sabata al vol i tot d’una li va venir una 

idea al cap. Ja ho tenia: li escriuria una carta. Una carta horrible on li explicaria totes les coses odioses que 

sentia. 

La nena malcarada va posar fil a l’agulla, i en un tres i no res ja estava redactant paraules com enveja, ràbia, 

odi, frustració i vergonya. Tot allò que sentia cap a la nena de l’altre costat de la finestra ho va anar escrivint 

en un paper, que un cop llest, va doblegar i va ficar dins un sobre, per després sortir corrent com un llamp, 

travessar el jardí i deixar la carta per sota la porta de casa la Rita.

Ja està. Estava fet. D’una altra revolada va tornar immediatament a la seva habitació i encara esbufegant, va Ja està. Estava fet. D’una altra revolada va tornar immediatament a la seva habitació i encara esbufegant, va 

semblar-li que se sentia una mica millor. Què estrany. Tot d’una li va saber greu haver escrit aquella carta tan 

lletja, però just quan estava a punt de posar-se altre cop la jaqueta per sortir a recuperar-la, va veure per la 

finestra com la Rita l’agafava. 

La nena malcarada es va apropar al vidre i va observar com la Rita obria el sobre i llegia tot allò tan horrible 

que hi havia escrit. La nena malcarada va pensar que d’un moment a l’altre la Rita es posaria a plorar o a 

cridar tal com hauria fet ella, però enlloc d’allò, va fer una cosa ben curiosa.

“Es pot saber què fa?”, va pensar. A partir d’aquell moment, la nena malcarada no va treure l’ull de sobre la 

Rita i amb la mirada va seguir-la mentre corria cap al jardí. Un cop allí, va veure com la Rita s’agenollava a 

terra i la nena malcarada també va baixar al jardí per acabar de resoldre aquell misteri. 
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A l’altre costat dels rosers, la noia va veure com la Rita continuava agenollada, i amb les mans, feia un petit 

forat a terra. Després s’hi va abocar i tot xiuxiuejant va començar a dir tot allò que sentia. Tot el dolor i el mal 

que li havia causat la lectura de la carta. 

La noia malcarada s’ho mirava al·lucinada i encara li va sobtar més, veure que quan acabava, la Rita tapava de 

nou el forat amb molta cura. 

— Què fas? —va preguntar la nena malcarada que no havia pogut contenir tanta curiositat.

— Quan alguna cosa em fa mal, l’explico i l’enterro, i al cap de poc en surt una flor. Com que sé que d’allò 

dolent en sortirà una cosa bonica, no he de patir més —va dir la Rita.

La nena malcarada no s’ho podia creure. Per fi havia descobert el seu secret! Tot d’una es va sentir molt La nena malcarada no s’ho podia creure. Per fi havia descobert el seu secret! Tot d’una es va sentir molt 

malament, en veure la bondat de la Rita, que no l’escridassava per les  paraules tan lletges que li havia escrit. 

Una escalfor va començar a pujar-li per les galtes i morta de vergonya va córrer cap a casa a amagar-se, 

deixant sola a la Rita que l’observava amb el seu somriure dolç.

Un cop a casa, la nena malcarada va cridar i rondinar. Fins i tot va donar una bona puntada de peu al seu gos 

que va fugir corrent. Estava rabiosa i empipada. Però per més que cridés i remugués no aconseguia sentir-se 

millor.

Aviat es va fer de nit, però dins el llit, la nena malcarada no podia agafar el son. Donava voltes i més voltes 

entre els llençols, rebregant-se com una serp refredada, però sabia que el seu mal humor no la deixaria 

dormir. Tot d’una va mirar per la finestra i veient el jardí il·luminat per la claror de la lluna, va pensar que 

potser podia provar a fer com la Rita...
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Era molt tard i estava massa cansada com per continuar perdent el temps agitant-se dins el llit, així que va 

saltar al terra, es va posar l’anorac sobre el pijama i va baixar al jardí. Amb molt de compte es va agenollar tal 

com li havia vist fer a la Rita i va fer un forat entre les margarides de la mare. Després hi va apropar el cap i va 

xiuxiuejar tot el que sentia. Va dir coses com que estava cansada d’enfadar-se. Que li sabia greu haver escrit 

aquella carta. Que en el fons l’únic que volia era tenir una amiga. Que necessitava que algú l’escoltés. Que 

cridar la feia sentir pitjor i no li servia de res...

Va dir aquestes i moltes altres coses, i quan va haver acabat va tornar a sentir-se millor. Exactament igual 

com quan havia acabat d’escriure la carta. Aleshores va tornar a tapar el forat i un enorme badall li va fer 

saber que per fi s’apropava la son.

Aquella nit la nena malcarada va dormir com un soc. Ja no hi havia cap neguit pertorbant-la, i va descansar 

més profundament que mai. L’endemà, en obrir els ulls, va veure que s’havia despertat massa tard i això volia més profundament que mai. L’endemà, en obrir els ulls, va veure que s’havia despertat massa tard i això volia 

dir que arribaria tard a l’escola. Immediatament se li van encendre les galtes i va començar a enfurismar-se. 

No li agradava gens arribar tard i que el mestre la renyés. 

Però abans de començar a escridassar tothom, va recordar el que havia fet la nit anterior i vestint-se de 

pressa, encara va tenir temps de baixar al jardí i explicar de nou al seu forat que li sabia greu no havia sentit 

el despertador i arribar tard.  

Aquell matí la nena malcarada va marxar de casa sense haver renegat, escridassat, colpejat ni enfurismat a 

ningú. I per la tarda, quan el seu germà petit va arribar una mil·lèsima de segon abans que ella al 

comandament del televisor, tampoc va protestar per no poder veure el seu programa preferit. Ara cada cop 

que alguna cosa l’empipava, corria al jardí, feia un forat i ho explicava.
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Havia descobert que, explicant allò que sentia, es trobava millor. Ja no calia cridar i rondinar, tant sols havia 

de parlar amb el forat i després tapar-lo, confiada en que tard o d’hora en sortiria una flor. Però... Quant triga 

a sortir una flor? La nena malcarada va mirar el jardí del costat i tot d’una hi va veure la Rita, que també havia 

baixat a enterrar alguna cosa en un forat.  

Les dues noies es van mirar un instant. La Rita va somriure com sempre, i la nena malcarada, que ja no tenia 

aquell garbuix de llamps i trons ficat al ventre a punt d’esclatar, es va atrevir a ensenyar amable la bonica 

filera de dents. Les dues es van continuar mirant i la nena malcarada va comprendre que aquella era la seva 

flor. De les coses dolentes, també en pot sortir alguna de bona. 

Com per exemple que, a partir d’aquell moment, la Rita i la nena malcarada van convertir-se en unes grans 

amigues. I ja no caldria que tornessin a explicar els seus problemes a un trist forat del terra, ara es tenien una amigues. I ja no caldria que tornessin a explicar els seus problemes a un trist forat del terra, ara es tenien una 

a l’altra i havien après com n’és d’important treure fora allò que ens amoïna o que ens fa mal. Així, aquell 

sentiment tan lleig no se’ns fa agre. I qui sap si, tot explicant-lo, descobrim que tenim un amic al nostre 

costat. 

Fi
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Els contes de l’àvia és un recopilació de contes que l’Observatori de la Infància i l’Adolescència 

FAROS ofereix a la seva plataforma digital (www.faroshsjd.net) per fomentar la lectura i 

difondre valors i hàbits saludables en la població infantil.  

FAROS és un projecte impulsat per l’Hospital Sant Joan de Déu amb l’objectiu de promoure la 

salut infantil i difondre coneixements de qualitat i d’actualitat en aquest àmbit.


