
 
 

El llorer de la Laura 

 

Hola, em dic Laura. Visc aquí i tinc un jardí davant de casa amb un llorer preciós. Té les 

branques tan grosses que sempre que puc aprofito per gronxar-m’hi. També li explico 

secrets. A vegades m’amago a sota a jugar amb el meu osset blau. D’altres m’entretinc 

dibuixant els ocells que passen. Al pare li agraden molt, els meus dibuixos. Mireu, és 

aquell senyor d’allà. Oi que és guapo? El pare, l’arbre i jo som una família. 

Avui el pare ha arribat abans perquè diu que m’ha de donar una notícia. Està seriós i 

m’ha explicat que com que ara aniré a l’escola dels grans, haurem de canviar de casa. El 

pare diu que l’escola nova està molt lluny. L’escola on he anat fins ara era a un parell de 

carrers, però per arribar a la dels grans es veu que s’ha de caminar  tant que el pare creu 

que no ho aguantaré.  

A mi no em fa por canviar de casa, però hi ha una cosa que sí que m’amoïna. I l’arbre? 

Què en farem, de l’arbre? El pare diu que un arbre no es pot endur, però el podrem 

visitar sempre que vulguem.  “Sempre que vulguem”... Jo no em vull separar del meu 

arbre!  

                                       El llorer de la Laura! 

Com m’ho faré per viure sense el meu arbre? On em gronxaré? On m’amagaré? A sota 

d’on jugaré? Quins ocells pintaré? I el que és més greu, a qui li explicaré ara els meus 

secrets? Després d’aquella notícia, vaig decidir passar encara més estones amb el meu 

arbre. Però ja no tenia ganes de jugar ni gronxar-me. Sabia que el meu llorer també 



estava trist i jo havia de trobar una solució. I si... No, espera, potser sí... A veure, 

provem-ho a l’inrevés...qui sap si...Exacte! Ja tenia la solució! 

L’endemà em vaig llevar ben d’hora per portar a terme el meu pla. Tot el que havia de 

fer era demostrar al pare que sí que podia arribar caminant a l’escola. I ho faria com ho 

fan els atletes! Cada dia m’entrenaria una mica i aquell matí ja vaig arribar al forn de pa 

del senyor Ramon. “Ei, que és aquest, el camí de l’escola?” -vaig preguntar. “Sí”, em va 

respondre. “Però encara et queda un bon tros. No hi arribaràs pas caminant”. 

Uf, quan vaig tornar a casa estava tan cansada que les cames em feien figa. Què li passa, 

a la Laura, que no juga? -devia pensar el pare. Però xxxt, el meu pla era un secret, 

encara no li podia explicar.  

L’endemà em vaig tornar a calçar les sabatilles esportives i vaig tornar a fer camí. La 

pujada fins a la botiga del senyor Ramon ja no semblava tan difícil i encara em van 

quedar forces per continuar caminant. “Bon dia, que és aquest el camí de l’escola? li 

vaig preguntar a la senyora Mercè de les flors. “Sí”, em va respondre. “Però encara et 

queda un bon tros. No hi arribaràs pas caminant”. 

“I tant que hi arribaré, per això m’estic entrenant”, els explicava. Però... Aaahhh 

(badall), ara necessitava descansar una estona. Fer exercici és molt cansat. 

Al tercer dia semblava que les cames se m’haguessin tornat més fortes. Amb quatre 

passes ja vaig ser a la botiga del senyor Ramon. De seguida vaig passar per la floristeria 

de la senyora Mercè i encara em va quedar energia per arribar fins al quiosc de la 

senyoreta Alícia. “Hola, que és aquest, el camí de l’escola? vaig preguntar. “Sí”, em va 

respondre. “Però encara et queda un bon tros. No hi arribaràs pas caminant”. 

Uf, sí que era lluny sí, l’escola dels grans. Però no pensava rendir-me, m’estava 



entrenant de valent i el pare sempre diu que si un s’esforça, pot aconseguir el que vol. I 

jo el que de veritat volia era no haver de separar-me del meu arbre. 

El quart dia em vaig aixecar nerviosa. Era el dia de la prova final i sabia que no podia 

fallar. Vaig arrencar a caminar ben d’hora i pel camí em van sortir a saludar el senyor 

Ramon, la senyora Mercè i la senyoreta Alícia. “Vinga, Laura! Molt bé! Tu pots! 

Ànims! Ja veuràs que ho aconseguiràs!” Abans ningú es creia que ho faria i ara tothom 

m’animava quan em veia passar.  

A casa estava tan contenta que vaig córrer a explicar-ho al meu arbre. Havia anat 

caminant fins a l’escola nova i el pare s’enduria una bona sorpresa quan l’hi expliqués. 

Però la sorpresa va ser meva, perquè no va caldre que li digués res. Es veu que tornant 

de la feina s’havia trobat amb la senyoreta Alícia del quiosc, la senyora Mercè de les 

flors i el senyor Ramon del forn. Tots li van donar records per a la nena atleta que havia 

fet una cosa tan difícil. I quan el pare em va veure, no li va quedar més remei que 

felicitar-me. “Em sembla que ja no caldrà que marxem”, va dir, “t’has esforçat i has 

demostrat que pots anar caminant a l’escola dels grans”   

Des d’aleshores, ja no vaig deixar mai d’entrenar-me. Vaig continuar caminant i vaig 

recórrer el país coneixent tots els forners, quiosquers i botiguers de flors de cada ciutat. 

Però el que em feia més feliç era saber que, després de cada cursa, sempre podia tornar 

a casa on m’esperava el meu arbre. Ell també estava orgullós de mi. Ho sé perquè em va 

regalar una bonica corona amb les seves fulles. Una corona de llorer, una “laurea”, que 

com em va explicar el pare, era el símbol de victòria dels atletes en temps dels grecs i 

els romans. I jo ho havia aconseguit! Perquè Laura vol dir: “la que ha guanyat”. 
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