
 
 

Les golfes de Can Mauri i Pere Calders 

 

Quan es feia fosc, a la masia de Can Mauri, en lloc d'encendre la tele, encenien la llar de 
foc. En aquell temps la televisió no existia. En Pere, el nét de Barcelona, es delia per les 
històries i escoltava, atent, les rondalles a la vora del foc que explicaven els avis mentre 
amb l'orella parada feia anar el llapis i dibuixava.  

En Pere no en tenia mai prou. A l'hora d'enllitar-se, ell el que volia era seguir dibuixant 
històries i sovint es quedava sol mentre les brases s'anaven apagant. L'àvia, patidora, 
l'avisava:  

-Pereeee, prou de dibuixar, que et cremaràs els ulls i agafaràs un refredat! A dormiiiiir!  

Tot i que a contracor, enfilava cap a l'habitació. Fins l'endemà ja no podria dibuixar, ni 
llegir, ni escoltar contes, però no volia fer enfadar els avis. Aquella nit, però, va ser 
diferent. No tenia ni una engruna de son i els dits li pessigollejaven inquiets.  En lloc 
d'aturar-se al primer pis, va seguir escales amunt fins a entrar al seu amagatall preferit: 
LES GOLFES DE CAN MAURI 

Era la primera vegada que trepitjava les golfes de nit.  La llum de l'espelma i la mitja 
foscor feien que ho veiés tot diferent, tant que es va espantar. Fins que un ratolí, petit i 
tafaner,  el va venir a rebre. En Pere va oblidar la por i va apressar-se a dibuixar-lo 
mentre li parlava: 

-Gràcies, ratolí. Ets molt amable per deixar-te dibuixar. Em sembla que fas cara de dir-
te...  Espavilat!  Ai, que ja sé qui rosega aquell formatge del Montseny que tant li agrada 
a l'avi!  

De cop, un soroll va fer fugir el ratolí, que es va esmunyir entre els peus del noi. Una 
òliba va irrompre per la finestra i va parlar amb veu emplomallada.   

-Bona nit! Has vist un ratolí que hi havia aquí, fa un moment? Semblava tendre i  
saborós. 

En Pere tenia tantes ganes de protegir el ratolí que tot valent va respondre que no en 
tenia ni idea. L'òliba, llesta, va endevinar que en Pere l'estava entabanant, i li va 
proposar un joc.  

-Veig que t'agrada inventar històries. Doncs bé, jo diré una paraula i tu t'hauràs 
d'inventar un conte. Si te'n surts, buscaré el sopar en una altra banda. Però si no, avui 
menjaré ratolí per sopar.  

Un raig de lluna va il·luminar les golfes.  

-Ja tinc la primera paraula! Lluna! -va anunciar l'òliba. 



El cervell d'en Pere anava a mil per hora. Volia salvar el seu petit amic. Els amics  hi 
són per ajudar-se, es deia. De cop, les mans van començar a dibuixar la història d'un nen 
que volia atrapar la lluna, i que gràcies a l'ajuda d'un amic i a un joc de miralls, 
aconseguia capturar-la i tancar-la dins d'una calaixera.  

Va acabar d'explicar el conte i va respirar alleujat. L'òliba va seguir amb la juguesca. La 
finestra deixava veure una nit lluent i estelada.  

-A veure com te'n surts ara. Vull que t'inventis una rondalla amb la paraula... estel!  

En Pere es va atabalar, igual que s'atabalava la mare, allà a ciutat, quan la Pepeta, la 
veïna, una dona xerraire i busca-raons, la distreia mentre estenia roba al terrat.  

És clar! Es va dir en Pere, i va explicar a l'òliba la història d'un estel que va caure a un 
terrat on dues dones estenien roba. Totes dues discutien sobre què era allò tan brillant i 
si era de l'una o de l'altra. Fins que va arribar la filla d'una d'elles i va saber-los dir de 
seguida que era un estel, i que calia retornar-lo al cel amb urgència, perquè, si no, 
s'apagaria. La nena, amb un fil de seda llarg, llarg, llarg, va llançar l'estel cap al cel i 
allà s'hi va quedar, brillant, brillant, brillant.  

L'òliba, quan va acabar, se'l va mirar de fit a fit i li va dir:  

-Et falta un conte i no t'ho posaré fàcil. Prou de llunes i estels. La paraula que trio és... 
raspall!   

En Pere va agafar el raspall atrotinat que hi havia al terra de les golfes i se'l va quedar 
mirant tot parat. Quin conte s'empescaria? Va acariciar-lo. Tenia el pèl raspós, com un 
gos. En Pere va deixar de rumiar. Ja tenia el tercer conte: 

-Hi havia una vegada un nen que va lligar una corda a un raspall i va anunciar que 
aquell era el seu gos. I tant hi va jugar, i tant s'ho va creure que es va fer realitat. Els 
pares es pensaven que s'havia tornat boig, però una nit van entrar lladres a casa, el 
Raspall els va fer fora a lladrucs i mossegades i els pares van descobrir que aquell 
raspall era un gos de bo de bo.  

En Pere havia guanyat i el ratolí ja no havia de témer per la seva sort. L'òliba estava a 
punt d'alçar el vol. En Pere es va acomiadar.  

-Gràcies, òliba. Ets bondadosa i amable. Per això dus un cor dibuixat a la cara.  

L'ocell es va estarrufar tot content i va demanar a en Pere que no deixés d'inventar 
històries.  

-Potser invento contes o potser em faig dibuixant. Encara no ho sé – va respondre en 
Pere.  

I sabeu què va decidir? Totes dues coses. Quan va ser gran va fer un munt de dibuixos, 
però també un munt de contes, novel·les i històries, i els va firmar amb el seu nom. 
Potser us sona. Pere. Pere Calders.  
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