
 

 

EULÀLIA 

 
Una vegada hi havia un home que escrivia poemes. Li agradaven tant les 

paraules i jugar-hi, que es passava el dia creant versos i rimes. La seva vida 

era la poesia. A la mateixa ciutat hi vivia una dona que cantava com els àngels. 

Sabia centenars de cançons de bressol i gairebé mil boleros, però el que feia 

més bé de tot era cantar òpera. Que bé que cantava les àries més difícils 

d’interpretar!  

 

Un dia, l’home i la dona van anar a ballar a la mateixa discoteca. I ja us ho 

podeu imaginar: tot va ser veure’s i enamorar-se bojament. “Que guapo que 

ets, i quantes paraules que saps!”, li deia la dona a l’home. “Que bé que cantes 

i amb quin garbo que balles!”, li deia l’home a la dona. I ja se sap: quan dues 

persones s’enamoren i s’estimen, una cosa porta a l’altra, i ves per on que 

l’home i la dona es van casar i van tenir una filla.  

 

Que contents que estaven! Aquella nena era una preciositat. Era alegre i 

espavilada, i sempre reia. Quan va arribar l’hora de decidir quin nom li posaven, 

els pares es van posar d’acord de seguida. La filla d’un poeta i una cantant 

havia de dur un nom molt especial. Un nom que inclogués, en el seu significat, 

la música de les paraules i la poesia de les cançons. Per això van decidir 

posar-li... Eulàlia. 

 

I sabeu per què van posar-li Eulàlia? Perquè “Eulàlia” vol dir “la que parla bé”. 

“Eu”, vol dir “bé”, en grec. I “làlia”, vol dir parlar. Aquesta història que sentireu i 

veureu és la de l’Eulàlia, una nena que parlava molt bé... o no.  

 

I TU COM HO DIUS, EULÀLIA? 

 



L’Eulàlia va demostrar, ja de bon principi, que era superintel·ligent. Sabia 

moltes paraules! Quan el seu pare li deia “a sopar”, ella contestava “gugu”, que 

vol dir el mateix en el llenguatge dels bebès. Si la mare deia “ets un sol”, ella li 

responia “gaga”, que vol dir “gràcies”. I no només això. Sabia trobar paraules 

que volien dir el mateix que les que els pares li deien. D’“anar al servei”, 

l’Eulàlia en deia “pipí”. Si el pare deia “habitació”, ella li responia, “cau”. Al mixet 

li deia “gatet”. I quan la mare li va fer notar que el gat era “pelós”, ella va dir 

“pelut”. Aquella nena era un prodigi de la parla! 

 

Fins que va arribar l’aniversari de l’Eulàlia i la seva mare va fer-li un pastís de 

cireres. En veure’l, a l’Eulàlia li va recordar un barret del revés, així que va dir: 

“barret vermell”. Però la seva mare li va aclarir que allò no era cap barret, sinó 

un pastís. “Això és un pastís de cireres”, li va explicar. “A veure com ho dius, 

tu?”. I l’Eulàlia va obrir la boca, va agafar aire i va dir: “pathtíth de thirereth”. A 

la seva mare gairebé li va caure la cullera a terra de l’esglai. “Pathtíth de 

thirereth?”. Què volia dir això? Ai, ai, ai... ai, quin disgust! La mare va cridar el 

pare: “Tenim un problema, estimat. Ens hem equivocat de nom! La nena no 

parla bé. La nena és papithota!!”. 

 

A partir d’aquell dia, els pares de l’Eulàlia no la deixaven en pau. La feien seure 

cada dia en una cadira i es posaven davant d’ella per fer-li repetir paraules. “A 

sopar”, li deien. I ella, “a thopar”. “Ets un sol”, i ella: “thol”. “Anar al servei”, 

“thervei”. “Habitació”, “habitathió”. “Mixet”, “mithet”. “Pelós”, “pelóth”. Quin 

drama! No hi havia manera que l’Eulàlia aprengués a parlar bé.   

 

I el temps va anar passant. L’Eulàlia va anar creixent, però el seu problema 

continuava sense resoldre’s. Els seus pares no desistien, i li repetien 

incansablement paraules perquè deixés de ser “thopeth”. (Com un xiuxiueig) 

Medusa, tesi, nasal... Però res. Ella no sabia fer ni les esses sordes ni les 

sonores. I això la va anar fent posar trista. I de tan trista que es va posar, 

gairebé va deixar de parlar.  

 

L’àvia de l’Eulàlia era una dona molt peculiar. Sempre estava refredada i tossia 

sovint. Això no seria gens estrany si no fos perquè la dona creia que tossint feia 



aparèixer fantasmes. Quan, després d’uns quants estossecs, creia que havien 

fet acte de presència, els parlava. I no només això. Més d’una vegada els havia 

portat una cadira perquè estiguessin ben còmodes.  

 

Un dia, l’Eulàlia va anar a visitar la seva àvia. Tan bon punt la va veure, l’àvia 

es va adonar que l’Eulàlia estava molt trista. “Què tens?”, li va preguntar. I ella 

va respondre: “El mateix de thempre... Thoc thopeth”. L’àvia es va quedar en 

silenci. No va dir res. Només va fer una cosa. Es va posar a tossir.  

 

“Segur que ets “papithota?”, li va preguntar. “Thegur”, va respondre l’Eulàlia. 

“És que els fantasmes em diuen que si et dic les paraules adequades i fem un 

joc, deixaràs de ser-ho. Aviam, digues ‘donzella’”. “Donthella”, va dir l’Eulàlia. 

“Avisar”, “avithar”. “Continuem”, va dir l’àvia. “Esperança”, “ethperantha”. “Cert”, 

“thert”. I dit això, l’àvia li va proposar un joc. “Ara jo faré de tu, i tu faràs de mi”. I 

l’àvia va dir “thabata”, a la qual cosa l’Eulàlia va respondre “sabata”. “Tathó”, va 

dir l’àvia. I l’Eulàlia, “tassó”. “Atthar”, “atzar”. “Doltha”, “dolça”. I “thirera”, 

“cirera”. Era un fet. Gràcies a la seva àvia, i al joc que li havia proposat, l’Eulàlia 

havia deixat de ser papithota.  

 

Com us podeu imaginar, els pares de l’Eulàlia es van alegrar molt que la seva 

filla parlés, finalment, del tot bé. Ho van celebrar ballant, cantant i dient versos, 

que és com a ells els agradava celebrar les coses.  

 

L’Eulàlia i la seva àvia ho van celebrar d’una altra manera. Sabeu quina? Van 

continuar jugant a aquell joc tan divertit, en què l’àvia es feia la papithota i 

l’Eulàlia deia bé la paraula. S’ho van passar bomba, i van sortir paraules com 

“múthica” i “poethia”. Totes dues sabien que s’ha de dir “música” i “poesia”, 

però no els feia res... Ja se sap que el que és important no és la manera com 

dius les coses, sinó quines coses dius.  

 


