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 Però, mare, ja no tornarem més a Músser? Ni els caps de setmana? I quan jugaré 

amb el Jan i la Laia?  pregunta el Biel. 

 

Ell és en Biel, un nen de 9 anys que viu en un petit poble de la Cerdanya. Els seus 

pares li acaben de dir que marxen a viure a Sant Salvador i està molt trist i preocupat 

perquè ja no podrà anar a jugar amb el ramat del senyor Antoni. 

 

 Vinga, Biel, puja a dalt a buscar la Queca i vés cap al cotxe que el pare ja vol 

marxar!  diu la mare. 

Al cap d’unes hores, el Biel, tot moix, arriba a Sant Salvador sense conèixer ningú. 

 Mare, m’avorreixo... no sé què fer...  diu en Biel.  

 No pateixis Biel, la setmana que ve ja comença l’escola i hi coneixeràs nens nous! 

 li diu la mare.  

 I mentrestant? Una setmana és molt llarga...  replica en Biel.  

 Pensa que St. Salvador és petitet i també pots sortir al carrer a jugar a pilota. Segur 

que coneixes algú!  respon la mare.  

 D’acord, saps on hem guardat la pilota?  pregunta en Biel.  

 Encara deu ser al maleter del cotxe, vés-ho a mirar  contesta la mare. 

En Biel, tot decidit, corre escales avall a buscar la seva pilota. L’agafa i surt al carrer. 

Davant de casa seva hi passen molts cotxes i decideix anar a jugar a la plaça. Xut  per 

aquí, xut per allà i la pilota fa cap a .....  

(On voleu que vagi a parar? Al cap d’un senyor gran, barbut i amb ulleres o sota la 

taula d’un cafè?) 

[Segons què responguin, continuem] 



 
 

2 
 

 Ostres, perdoni, ho he fet sense voler!  diu tot avergonyit en Biel.  

 Ets foraster, oi? No t’he vist mai per aquí..  li respon el senyor.  

 Sí... hem arribat avui...  contesta el Biel.  

 No pateixis, això ens pot passar a tots, però vés més en compte i no xutis tan fort! 

 contesta l’ancià.  

En Biel estava molt content, havia aconseguit parlar amb algú d’aquell petit poble!!!! Va 

agafar la pilota i li va dir al senyor: 

 I vostè, com es diu?  pregunta ell, tot encuriosit.  

 Jo sóc el vell Tonet, i tu?  pregunta aquell senyor gran.  

 Biel, em dic Biel i sóc del Senegal. Però... no es pensi que vinc d’allà, els meus 

pares em van adoptar quan era ben xicarró i he viscut tota la vida a Músser entre 

vaques i prats.  respon el nen.  

 Caram, que espavilat! Deus haver menjat llengües per dinar...!  exclama el vell 

Tonet.  

El Biel, amb un somriure sota el nas, li pregunta si vol jugar amb ell a pilota i el Tonet, 

ben content, li diu que sí. 

Cada tarda, es trobaven a la mateixa plaça per fer tocs de pilota. Havia fet el seu 

primer amic! 

Una tarda, el Biel va arribar a la plaça sense la pilota sota el braç i, ben encuriosit, li va 

començar a fer un seguit de preguntes: 

 Per què no m’expliques més coses de tu?  preguntà en Biel. 

 Jo? Però si ja et vaig dir que em dic Tonet!  va contestar l’ancià.  

 No, home, no! Això ja ho sé! Volia dir d’on ets, de què treballes, on vius, etc.  va 

dir el Biel.   

 Treballar? Que en fa de temps que no treballo!  rigué el Tonet.  

 Ah no? I doncs, què fas? Estàs tot el dia aquí al cafè?  preguntà el Biel.  

 No, home, no, beneit! Em passo el dia observant el mar.  li va explicar l’avi.  

 Tot el dia???? I no t’avorreixes?  es preguntava el nen.  

 No...m’agrada. Miro com arriben els vaixells, intento trobar les Illes Balears, escolto 

les onades, etc.  comentava el vell Tonet.  

 Ostres, que divertit! Llavors, en saps moltes coses del mar?  preguntà el Biel.  
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 I tant, quasi com si fos casa meva! – exclamà el vell Tonet.  

 I per què no m’ho has explicat mai?  protestà el Biel.  

 Ves, si no m’ho preguntes, no puc saber si t’agrada o no el mar  va cridar l’home.  

 Doncs sí.. Saps què podem fer? Anar a seure al mur del passeig i m’expliques tot 

un munt de coses de l’oceà.   proposà el menut.  

I sí, sí, així va ser com el vell Tonet va començar a explicar els misteris del mar i els 

habitants d’aquest.  

[conversa de fons] 

 Però com n’és de gran?  preguntava el marrec.  

 Ui, no t’ho pots ni imaginar.  deia en Tonet.  

 I té taques?  s’estranyava el Biel.  

 No, home, no, borinot, es diuen escates.  li responia.  

Així va ser com en Biel va decidir no portar més la pilota i anar descobrint més coses 

del fascinant fons marí. 

Però, cada nit, en Biel s’imaginava com podia ser que el vell Tonet sabés tantes coses 

sobre el mar. El més estrany era que, cada cop que li preguntava com ho havia après, 

aquest només li deia que vivia prop del mar.  

Al cap de poc, va començar l’escola. El primer dia el Biel li va costar relacionar-se amb 

els seus nous companys. Va arribar l’hora de Socials i la mestra els va explicar una 

història que va passar fa molts i molts anys. Bé, de fet, no se sap segur si va passar de 

veritat. Corren veus que és una llegenda. 

Diuen que fa molts anys un vaixell que arribava a port va topar amb una gran roca. 

Aquest portava un tresor a la bodega i, amb el cop, el vaixell es va foradar i tots els 

diners d’or que hi havia a dins van quedar escampats pel fons del mar. 

Tot de cop, en Biel va fer un bot. I si el vell Tonet sap tantes coses sobre el mar 

perquè de jove era pescador? I si anava dins d’aquest vaixell i sap on és el tresor? I si 

cada dia quan observa el mar es posa a buscar els diners d’or? 

Aquella tarda, tot decidit, s’hi va encarar. 
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 Aquest matí a l’escola m’han explicat la llegenda del vaixell que va topar amb una 

roca. En saps res?  li començà preguntant.  

 Ai marrec, com tu bé has dit, és una llegenda... i les llegendes no són certes!  

exclamà l’avi.  

 Però com saps que al fons del mar no hi ha el tresor?  l’interrogava el nen.  

 Òbviament que no. Em conec el mar com si fos casa meva!  contestà en Tonet.  

 Hi vius molt a prop? En aquelles cases que hi ha arran de port?  anava 

preguntant el Biel sabent que aquelles preguntes no feien cap gràcia al seu amic.  

 No ben bé, però bastant a prop  respongué el vell  .Escolta una cosa, demà a la 

tarda no podré venir a jugar a pilota amb tu, m’hauràs de disculpar  va dir en Tonet. 

 Ah, no passa res. Aprofitaré la tarda per conèixer el poble  va dir el xiquet.  

A l’arribar a casa, va anar a parlar amb el pare i li va demanar si podia muntar-li la 

bicicleta perquè al dia següent aniria a fer un volt pel poble. 

L’endemà a la tarda, va sortir corrents de l’escola per no perdre ni un minut. Va 

berenar d’una revolada i s’enfilà a la seva bicicleta vermella. Quan va arribar al carrer 

que porta cap a l’església va veure un cartell “Bosc del far a 1 km”. En Biel no tenia res 

més a fer, així que va decidir endinsar-se per aquell corriol i a l’aventura. 

Pedaleja que pedalejaràs.... i tot de cop, buf! La roda de darrere va passar per damunt 

d’una pedra punxeguda i es va foradar. 

 Ostres, i ara què faig?  va exclamar tot preocupat el nen .Encara em queda una 

bona estona per arribar al final del camí... i no vull pas tornar endarrere empenyent la 

bicicleta... 

Tot valent, va decidir deixar-la allà i continuar camí endavant a peu. Cent metres més 

endavant va veure un arbre tot trencat i amb les fulles pansides. Al acostar-s’hi va 

veure un far!  

 Què deu ser aquesta mena d’edifici?  es preguntà estranyat . Ostres, hi ha un 

senyor que n’està sortint! Però...però...però si és el Tonet!! 

El Biel feia uns ulls com unes taronges. Ara ja sabia on vivia!  

Es va començar a muntar una història plena de suposicions.  



 
 

5 
 

 Segur que té el tresor amagat i per això no em volia dir on vivia, deu tenir-hi coses 

secretes o potser hi té una princesa tancada a dins que és la propietària dels diners  

pensava en Biel.  

Era tard i la mare l’esperava a casa. Segur que ja patia. Va decidir girar cua i tornar de 

pressa. Això sí, l’endemà hi tornaria. 

El matí següent va arribar a l’escola i va pensar que potser, si explicava la seva 

troballa, als altres nens voldrien ser amics seus. Es va acostar a dos noiets que 

jugaven a la sorra. 

 Hola, em dic Biel. Com us dieu?  els va preguntar el nen. 

 Jo, Joan i ell és el Pau  va respondre l’altre. 

 Us puc explicar un secret? Ahir vaig veure que al far sí que hi viu un senyor! De fet, 

el conec, he jugat diverses tardes amb ell  digué tot emocionat el Biel. 

Els dos nens van riure. 

 Que estàs volat? Com vols que hi visqui algú? No vas sentir la mestra què deia, és 

una llegenda, lle-gen-da!  reien els altres. 

Aquella mateixa tarda va tornar-hi. La porta era ajustada i hi va entrar. Sense fer gens 

de soroll va començar a baixar escales avall. Al final hi havia una porta petiteta.  

[Què voleu que estigui oberta o tancada?] 

[En cas que diguin que no] 

El Biel va començar a pensar on podria ser la clau. Va aixecar l’estora que hi havia a 

terra, va començar a mirar al costat de les escales, i tot de cop va veure que hi havia 

una pedra de la paret que estava solta. La va moure i sabeu què? D’allà dins en va 

sortir la clau. 

 Visca, visca! L’he trobat! 

[En cas que diguin que sí] 
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Va girar el pom de la porta i hi va entrar. Va quedar fascinat. Era una habitació plena 

de dibuixos de peixos, amb maquetes, eines antigues de pescador, xarxes, etc. Va fer 

un bot. Al mig de la sala hi havia un cofre! 

 I ara què? L’obro? No l’obro?  es preguntava el nen  I si hi ha les monedes 

d’or? Podré pagar el bitllet d’autobús i anar a visitar el Jan i la Laia! 

Tot decidit, el va obrir. De sobte, la porta de la sala es va obrir i va aparèixer el faroner. 

 Ma casum els mil dimonis! Es pot saber què carai hi fas aquí, marrec dels pebrots! 

 cridà tot enfadat el vell Tonet.  

 És que .... és que...  tartamudejava el Biel.  

 És que què? No saps que no s’ha de posar el nas allà on no toca? I menys a les 

cases dels altres!  el renyà el faroner.  

 L’altre dia vaig veure que sorties d’aquí i vaig pensar que potser tenies el tresor de 

la llegenda amagat al soterrani.   va respondre el nen.  

 Doncs, ja ho has vist, no el tinc pas! Dins d’aquest cofre només hi ha les cartes que 

escrivia de petit al meu diari de pescador  l’escarmentà l’ancià.  

 Em sap greu, no tornarà a passar  digué el nen . Ara que ja ho sé, perquè no 

m’expliques què és tot això?  li preguntà amb certa timidesa.  

 D’acord, però m’has de prometre que no ho diràs a ningú. Si els de l’ajuntament ho 

sabessin em farien donar totes aquestes relíquies al museu del port  l’advertí en 

Tonet. 

 Per descomptat!  afirmà el nen. 

Així és com van passar la tarda, aquella i totes les de la setmana. Un dia, el Biel li va 

explicar que els nens de la seva classe es van riure d’ell quan els va dir que al far hi 

vivia algú. El Tonet va consolar-lo dient-li que si volia, l’endemà els portés i els 

ensenyaria casa seva. Això sí, res de parlar del soterrani. 

L’endemà al matí, en Biel, tot content i eixerit, va arribar a l’escola i el primer que va fer 

va ser convidar els seus amics a berenar al far. 

 I vols dir que algú ens donarà berenar?  se’n reien uns.  

 Jo per si de cas portaré berenar de casa!  es mofava l’altre. 

En sortir de l’escola, van pujar tots a les bicicletes i rumb cap al far. 
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 Hola, nois, jo sóc el vell Tonet, el faroner de Sant Salvador  digué l’avi. 

Tots els amics del Biel van quedar bocabadats. El seu amic no els enganyava, hi vivia 

algú! 

 Voleu entrar?  els preguntà el Tonet  us ensenyaré el mar des de dalt. 

Des de dalt?  es preguntaven tots. 

I vinga, escales amunt que van anar. 

El faroner els va portar a la part més alta del far, on tot és vidre i es veu el mar per tots 

cantons. 

 Ostres, mireu quines onades!  deia un.  

 I es veuen els vaixells que arriben a port!  exclamava l’altre. 

Des d’un cantó el Biel els observava. Havia aconseguit fer amics i, a més a més, els 

agradava tant com a ell els misteris del mar! 

Així va ser com el vell Tonet, el Biel i els seus amics van passar aquella i moltes tardes 

més, coneixent el mar. No us penseu que només l’observaven, no....El faroner els va 

explicar mil i una peripècies que li van passar de jove. Tot plegat ben entretingut i amb 

un entrepà als dits, encara més! 

I això és tan veritat com que aquest conte s’ha acabat! 

 

 


