
E N p R o s A 

La nina imaginària 
Conxa Torres i Sabté 

Un dia enteranyinat i una mica d'a ire. 
Un carrer estret de la ciutat. Una dona jove amb el cabell 

molt llarg i negre surt al balcó a estendre la bogada. deix el 
cossi a terra amb una mà i a l' altra hi duu una bossa de plàstic 
blanca amb algunes agulles d 'estendre la roba . Amb molta 
energia estén la roba de nens petits. - deuen ser família nom
brosa -. Se li han acabat les agulles. i una revolada d 'aire 
s'emporta la bossa . 

La bossa comença a fer giravolts pel canal que forma el ca
rrer com si fos un estel volador . Però l'aire amaina i la bossa va 
a parar a la placeta petita del barri. just al costat d'un pot de 
pintura de color vermell buit. 

Cosa Insòlita. però es posen a parlar; la bossa mai no havia 
vist una cosa semblant. així que va començar a fer preguntes 
al pot: 

-Hola. què ets tu? 
- Jo. sóc un Pot de Pintura Vermella Buit. 
- El teu nom és Pot de Pintura Vermella Buit? 
-Sí. 
- Carai. que llarg . Em deixes 

dir-te Pot? 

la vora del jardí. Els dos estaven entortolligats. Així es podrien 
fer més amics encara . 

La Bossa no parava de fer-li preguntes de curiosa al Pot. Vo
lia aprendre moltes coses del carrer. 

A poc a poc es va anar aixecant el sol. Mentre la plaça co
mençava a tenir vida. No és que no en tingui durant la nit. pe
rò en té d'una altra mena. 

Els nens surten a jugar perquè ja han esmorzat i tenen va
cances. N'hi ha de totes les edats i cada grup juga de formes 
diferents: un grup de petits al fons juga a pares i mares. uns al
tres munten la pastisseria amb tot el que troben per terra . al 
jardí etc. Un d'ells veu el Pot i la Bossa . Se'ls mira . però no els 
agafa. Es creu que no li serviran. 

La Bossa s'ha adonat que el nen s'acG!itava i li ha dit al Pot 
que a l'estar tan entortolligat no ho havia vist gaire clar. Han 
quedat descansats quan han vist que no els tocava . 

-Escolta Pot. et pot fer mal un nen a tu? 
- Si no em xafa. no . 

-la mi? 
-Si no t'estripa. no. 
- Doncs ara estaré intranquil.la 

-és clar . Tu ets una Bossa oi? ------------i fins al vespre. o fins que els nens 
-Sí. la mestressa em feia servir :__ ___________ ---i marxin. 

per a posar les agulles d'esten
dre la roba. Però ja començava 
a estar-ne tipa. Així. doncs. 
aquest matí. quan m'he llevat. 
he decidit anar a veure món. 

- No et preocupis Bossa. No 

#---'=--------=---------,.,-:¡ sempre et tracten malament. Et 
poden fer servir per a jugar. Al es-

- Com t'ho has fet? 
- He aprofitat una revolada 

de vent i un descuit de la mes
tressa . Fins i tot ella s'ha quedat 
un moment palplantada. 

- Escolta. fa temps que rodes 
pel món? 

-No gaire. des d 'ahir a la nit. 
Van decorar unes finestres. i 
després em van llençar a la 
brossa . Però. un gos va reventar 
la bossa i jo vaig sortir com un 
llamp; el gos em va començar a 
empaitar. i jo vaig rodolar i ro
dolar carrer ava ll marejat com 
una sopa. Sort que el peu 
d'aquesta paperera em va de
turar. 

- Has passat la nit aquí a te
rra? 

- Sí. ja ho veus. Ningú no ha 
fet el gest mínim de tirar-me a la 
paperera. No són gaire nets en 
aquest barri. 

hores. és molt divertit. 
-Mira! ara ve un altre nen. Ahl 

no. és una nena . 

La nena s· acosta . els agafa. i 
se'ls emporta . 

- Pot. aquesta nena va sola . 
Què voldrà fer amb nosaltres? 

- Amb els nens mai no se sap. 
Tenen imaginació a dojo. Sem
bla que ens porta a l'altre costat 
de la plaça. 

- Ja hi hem arribat. Ens deix a 
terra amb un bastó . Què farà . 
ara? 

ts una nena que va pobra
ment vestida. No deuen tenir 
gaires diners a casa seva. S'as
seu al costat dels tres objectes i 
pensa què pot fer amb ells . Té 
un pot. un bastó i una bossa . 
quan el que vol de veritat és 
una nina per a jugar. 

- Doncs en aquesta placeta 
només hi som tu i jo a terra . 

Dibuix de Joan Teixell 

Mentre ella pensa el Bastó es 
presenta com a home dur i ple 
d'experiència amb els nens. A 
ell l'han fet servir de bolígraf. de 
batuta. de pistola. de paraigua i 

- I doncs. és aviat encara . i ahir a la nit van passar els de la 
netaja . 

-Carai! saps moltes coses tu . Estic contenta de conèixer-te . 
- Mira! Aquella dona que passa és la mestressa de la botiga 

on estaba abans que em buidessin. Renoi. si que va carrega
da. 

-Vigila que no et trepitgi! Amb la seva amplada deu posar 
força . 

- Ostres! és veritat! Té unes mans com a peus. i va força ca
rregada. Deu portar material per a la botiga. 

-Ca! Ara arriba del mercat. Sempre hi va de bon matí. 
La dona passa per la seva vora i no els trepitja. Va carrega

da amb dues bosses plenes de menjar. el Pot tenia raó . Venia 
del mercat. Quan va acabar de passar.l'aire que va fer amb 
el seu cos. va fer bellugar els dos amics. els va arresserar cap a 

ha participat en moltes aventures infantils. 
-Ep! Què fa aquesta ara? M'està posant dintre teu . Bossa . 

diu el Bastó-. 
- I a mi al teu cap Bastó. - diu el Pot- . 
-Ara em fa un nus amb les nances i vol que t'abraci. Bastó! 

Però s'hi està bé. 
- El. nena que jo sóc un Pot. què fas? . M'està acaronant 

com si fos ... Una nina! és clar! Ei!. amics. nosaltres som ara la se-
va nina. 

I així desapareixen els personatges. el Pot. la Bossa i el Bastó 
perquè ara són una nina . La nina de la imaginació . 

C.T. i S. 


