
 

 

La gavina Darina 

 

Un matí d'estiu, a la cala Estranya es va sentir una veu: ”És l'hora de l’aperitiu, a veure 

què trobo.” Es tractava de... 

LA GAVINA DARINA 

La gavina Darina era especial perquè havia nascut al centre de la terra i només tenia una 

ploma. En veure-la ningú pensava que fos una gavina, però us puc assegurar que ho era. 

Cada migdia baixava a la sorra i començava a buscar aliments. Menjava de tot, però 

sobretot l’apassionaven els cucs. 

Aquell matí va veure unes algues i va pensar: “Mmm! Que bé, una mica de verdureta 

per preparar l'estómac! Mmm! Quines algues més estranyes. Tenen gust de crema 

bronzejadora. I a més a més parlen.” “Ui ui ui ui que m'estires!” I és que,  en realitat, no 

eren algues. Eren… els cabells d'un home!!!  

- Disculpa -li va dir-. Qui ets? Que hi fas, aquí, ensorrat?  

- Estic buscant una cosa que he perdut- va contestar el senyor. 

- Si vols, t'ajudo -li va dir la gavina Darina. I sense esperar resposta va començar 

a cavar i a cavar. Al cap d’una estona li va preguntar: 

-  No és pas aquest cuc groc?  

- A veure, que no hi veig bé, sóc una mica miop. Ah! Va, no tinc temps de pensar en 

rellotges d'or, no m'interessa. Té -va contestar el senyor.  

- Potser és aquest cuc blanc, el que busques?  

- A veure? S'ha de ser més avorrit que una ostra per venir a la platja amb un collaret de 

perles cultivades. No és això, no és això. Per tu, si vols -va respondre el senyor. 

-  Glup glup. 



- No deus pas buscar un centpeus com aquest? Va preguntar la Darina cada vegada més 

intrigada.  

- Ecs! -va fer el senyor tot arrugant el nas 

-  És veritat, té gust de formatge florit. Quin fàstic! -va dir la Darina escopint-lo. 

Però no es va donar per vençunda.  

- Mira, he trobat un full de paper amb una foto. Potser és d’un familiar teu? 

-  A veure, que no m’hi guipo... No, això són cent dòlars. Per què voldria diners? 

Jo busco una cosa més important. 

- I aquest cuc amb antena? -va preguntar tímidament la gavina Darina. 

- Què dius! Això és un mòbil i jo ara no tinc ganes de parlar amb ningú. 

La gavina, que no feia escarafalls de res, també se’l va empassar.  

I va continuar cavant. 

- Potser és això. Oi que no has vist mai un cuc que s'obre? -va preguntar. 

- Això no és un cuc, és un moneder cursi! Fica-te’l on vulguis -va contestar una 

mica empipat el senyor. 

- El faré servir per guardar-hi els tresors. Tinc una bossa nova, iupiiiiii! -va 

exclamar la Darina.  

Estava a punt d’emprendre el vol quan de cop i volta va veure un tap i va dir a l’home:  

- Mira, aquí posa “Plàstic núm. sèrie 40.767, made in Taiwan”. Segur que no ho 

vols, i jo menys. Ho llenço!!!  

I l’home es va posar a cridar: 

- Noooooo! No se t'acudeixi llençar-ho! És el que buscava! És el meu tap! Sí, sí, 

sí, que bé! Per fi podré nedar!  

I, molt content, es va posar el tap del flotador. Perfectament equipat, es va tirar al mar 

dient “A l’aigua falta gent!!!” I va nedar i nedar fins a la nit... Tant, que va aprendre a 

nedar sense braçal. ”Iupi! Floto com un peix!”  

 I la gavina Darina, alçant el vol, va dir: ”Li ha pujat el tap al cap. A veure què trobo per 

aquí, que ja s’ha fet l’hora de matar el cuquet”. 
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