
La gavina avorrida

Si baixes al port, veuràs com volen les gavines.
Si hi vas cap al vespre, les sentiràs riure perseguint les barques que tornen de pescar.
Obren les ales blanques tant com poden i planen sobre el mar com si pengessin del cel amb un fil
invisible. I es diverteixen força deixant-se gronxar pel vent.
I no sé si us hi heu fixat, però quan volen sobre el mar, sempre tenen els ulls clavats a l'aigua, com
si busquessin alguna cosa.

Pugen i baixen. Baixen i pugen. Fan voltes i més voltes. Però no deixen mai de mirar el mar.
Cada dia igual. Només pleguen quan es fa fosc i han d'anar a dormir als nius que han construït als
penya-segats.
I no es cansen de mirar i mirar. Però, vosaltres sabeu què busquen les gavines?

Fa molts i molts anys, quan els animals podien parlar, totes les gavines vivien a l'illa de les dues
oliveres. Un  illot perdut en el mapa que l'home encara no havia descobert.
A l'illa de les dues oliveres, no hi faltava de res. Les gavines tenien prou menjar per no haver-se
d'amoïnar, el temps era bo i no hi havia cap altre ocell o animal que els fes la guitza.
Què més es podia demanar? Si allò era el paradís!
Però vet aquí que una de les gavines s'avorria molt. I no parava de fer la murga a tothom amb la
història que se'n volia anar de l'illa perquè  havia nascut per viatjar. Era la gavina avorrida.
La gavina avorrida

Les seves amigues l'empaitaven nit i dia per veure si la feien canviar d'idea.

- Però escolta, que no ho entens? On caram penses anar? Que no saps que com l'illa
de les dues oliveres no trobaràs res enlloc? -li insistien totes les gavines de la colla.

Però ella, que era més tossuda que una mula, sempre els contestava el mateix.

- Aquí, no hi passa mai res, cada dia és igual. I  ja n'estic farta, d'avorrir-me tant. Jo he
nascut per viatjar. Així doncs, he decidit que me'n vaig a veure món, i s'ha acabat.

I la gavina avorrida continuava volant mentre rumiava la millor manera d'anar a Escampar la
boira.

I diríeu que la va trobar?
Doncs, sí. Perquè un dia, de bon matí, així que es va llevar, la gavina avorrida es va posar a fer la
maleta.

- He, he, he. Me'n vaig! -deia tota contenta-. Però, què m'emporto per fer un viatge tan
llarg?

Com que no sabia quant temps  trigaria a travessar l'oceà, va pensar que el millor que podia fer era
omplir la maleta de menjar.
Dit i fet. Hi va entatxonar  tantes sardines, que li va costar déu i ajut tancar-la.



Amb el
suport de

- I si resulta que l'oceà és tan gran que em quedo sense forces abans de travessar-lo?
-va pensar la gavina-. Doncs agafaré la barca!

La gavina avorrida va agafar la barca que hi havia  a la platja. I en un tres i no res, hi va embarcar
la maleta i es va disposar a salpar.
Menjar i transport. Ja ho tenia tot. Sí senyor, era el moment d'anar-se'n.

- Adéu, amigues, us escriuré una postal! -va acomiadar-se la gavina avorrida mentre
empenyia la barca mar endins.

Però, ai, senyor! La gavina avorrida no havia nascut per ser mariner. Perquè quan encara no havia
fet ni cinc metres, va xocar contra una roca amagada sota l'aigua i la barca i la maleta es van
enfonsar. Glup, glup, glup! I ara què?

- Ooooooh! -van exclamar les amigues en veure com anaven desapareixent a poc a
poc la barca i la maleta cap al fons del mar.

I, per acabar-ho d'adobar, la maleta es va obrir i totes les sardines es van escapar.

- Les sardines! Que se m'escapen les sardines! -cridava desesperada la gavina
avorrida.

La mar salada es va omplir de sardines que nedaven pertot arreu.
I  és per això que la gavina avorrida i les seves amigues no han deixat de volar des d'aleshores
sobre el mar.
Proven d'agafar amb el bec, les sardines que aquell matí se'ls van escapar.

I ja ho saps, si baixes al port, veuràs com continuen buscant sardines sense parar.
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