
 
 

El somni de Lola Anglada 

 

Feia mesos que la guerra s’havia acabat. Ja no esclataven bombes, però pertot arreu 

s'estenia la tristor com una pluja grisa i invisible. A Tiana, un petit poble del Maresme, 

fins i tot els nens havien oblidat els jocs i les rialles. O això pensava la Lola Anglada 

quan se'ls mirava a través de la finestra de casa estant.  

La Lola Anglada era escriptora i dibuixant. Era una artista! Una artista que havia perdut 

les ganes d'inventar i dibuixar històries.  

Un migdia va sortir a fer un volt. Tenia un lloc secret, un indret dalt de tot de la serra de 

la Conreria. Allà, sota un pi, provava de pensar en nous contes, però no se'n sortia. De 

sobte, un cotxe va espetarregar per la carretera. Ostres, el conductor s'assemblava a un 

bon amic! O s'ho havia imaginat? Potser sí. Estava cansada i tenia son...  

Va tancar els ulls i es va adormir.  

EL SOMNI DE LOLA ANGLADA 

En despertar, tota sorpresa, es va adonar que era a Barcelona, al carrer Argenteria. Com 

hi havia arribat? Llavors, va recordar que en aquell carrer hi vivien la Margarida i la 

seva nina Hortènsia, les protagonistes d'una de les seves històries. Enyorada, les va 

buscar pertot arreu. No hi eren. Havien marxat. No era estrany que li fugissin les 

històries del cap si li fugien els personatges... Tant se val. Les buscaria. A elles, i tots 

els seus altres amics! De sobte es va adonar que desitjava tant veure'ls...  

Va caminar fins al port i es va aturar sota l'estàtua de Colom. Una veu entremaliada va 

fer que alcés el cap. Allà, tot pinxo, plantat dalt del dit de Colom, hi havia en Peret, i el 

seu gos, en Tom, jeia sobre el cap de l'estàtua. “Què hi feu, aquí dalt, tan lluny de la 

masia?”. “Ens hi avorríem. Com que ja no ens escrius més aventures, volem marxar a 

Amèrica“. “I ara” va respondre l'escriptora, “Baixeu. Veniu amb mi”.  

 



Mentre passejaven van sentir que algú explicava que un llangardaix vestit amb barret de 

copa, bastó i jaqueta s'havia enfilat dalt de l'avió del Tibidabo. “Monsenyor 

Llangardaix!”, van exclamar en Peret i la Lola. “Bub, bup” va bordar en Tom. El van 

anar a buscar, i en veure'ls, el llangardaix els va explicar que, fart de no fer res, havia 

agafat l'avió per fer un viatge lluny, ben lluny. Però no s'havia adonat que era un avió de 

fira! Quin desastre! El van convèncer perquè baixés i van marxar plegats.  

Monsenyor Llangardaix els va ajudar a trobar el petit Narcís. Des de dalt, l'avió l'havia 

vist assegut a la teulada de la Pedrera. El Narcís, igual que els altres, s'havia cansat 

d'esperar que la Lola tornés a escriure-li nous contes, i es distreia lliscant per les onades 

de l'edifici avall, com si fossin un tobogan. En veure'ls va picar de mans i es va afegir al 

grup.   

Ja només faltaven la Margarida i la seva nina Hortènsia. Les van trobar al barri de 

Gràcia, a la plaça del Diamant. Era festa major i els carrers estaven guarnits. Van ballar 

i van riure com feia temps. Quina alegria, va pensar la Lola, com s'estimava aquells 

personatges!  

Van tornar en cotxe fins a Tiana, fins al racó secret, a la Conreria. La Lola els va 

prometre que tornaria a dibuixar i a escriure i es van acomiadar. Una son dolça li va fer 

aclucar els ulls.   

En obrir-los va recordar el seu somni: el seu tomb per Barcelona i el retrobament amb 

els seus amics. Però on abans només hi veia un paisatge gris ara els colors esclataven. 

Al carrer Argenteria un arc de Sant Martí es reflectia a les parets, als balcons i als 

portals.  

L'avió del Tibidabo lluïa amb un vermell tornassolat, giravoltant feliç sobre la ciutat. 

Els murs ondulats de la Pedrera s'emmirallaven en el cel blau de Barcelona. 

I fins l'estàtua de Colom, tan seriosa, semblava riure sota el nas.   

Lola Anglada va saber que la imaginació havia tornat al seu cor. I que hi havia tornat 

per quedar-s'hi. Només calia que continués somiant. I així ho va fer.  
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