
 
 

Rita, la impossible 

 

Sabíeu que tots els pobles tenen alguna cosa especial? Aquest també. Però no tingueu 
pressa per conèixer el seu secret. Deixeu primer que us expliqui la història de...  

 

                                                      Rita la Impossible  

 

La Rita, en realitat, es diu Margarida. Al poble tothom diu que és un nom important, 
però la Rita va voler que l’hi escurcessin. Era massa complicat que ella pogués dir bé 
una paraula tan llarga i difícil. De fet, era IMPOSSIBLE! 

A la Rita tot li sembla moooolt complicat. Quan ha de fer els deures, no s’atreveix ni a 
llegir les preguntes. Li fa tanta por no saber fer els exercicis, que es passa el temps 
bufant i rebufant, i tot el que aconsegueix és fer rodolar els llapis sobre el paper.  

Quan surt al carrer, les amigues la criden perquè jugui amb elles a saltar corda. Però per 
més que hi insisteixen, la Rita sempre pensa el mateix. I si ensopego? I si rellisco? I si 
em descompto? O encara pitjor, i si em quedo aturada sense saber què he de fer? 

A la Rita li sembla que tothom sap fer coses que ella mai aprendrà. Fins i tot, a casa, 
s’espanta només d’imaginar que ha de parar taula i que els plats li cauen de les mans. 
Quin horror! No ho pot fer això. És del tot IMPOSSIBLE. 

Com ja us deveu imaginar, tantes i tantes vegades va repetir aquella paraula, que a poc a 
poc la gent del poble va començar a anomenar “Rita la Impossible”. Amb el temps, ja 
ningú no li demanava res. La mestra no esperava que fes els deures. Les amigues ja no 
la cridaven per jugar, i els pares paraven taula sense ella. Però la Rita, lluny d’estar 
contenta, cada cop estava més sola i més trista.  

Com s’ho feien els altres per fer totes aquelles coses tan...IMPOSSIBLES? 

Un dia, la Rita va sortir a passejar per la platja del seu poble. Li agradava mirar com es 
gronxaven les barques i sempre trobava algun tresor a la sorra. “Mira, un cargol de 
mar” –es va dir–. “I guaita, una petxina”.  “Que fàcil que és, ser un petxina”, va pensar 
la Rita. “Una petxina no ha de fer res complicat”. 

— Això és el que et penses —es va sentir al seu darrere. I quan la Rita es va girar, 
va veure l’avi Josep, feliç i rialler. 

— Mira això —va dir l’avi tot allargant-li una petxina amb una boleta brillant a 
dins.  

— Que bonic! —va exclamar la Rita—. Què és? —va preguntar morta de curiositat. 



— És una perla —va respondre l’avi—. Les petxines viuen al fons del mar. I són tan 
meravelloses que, si dins la closca els entra un granet de sorra,  el converteixen 
en una perla. 

— De veritat? —va preguntar la Rita, que no s’ho podia creure—. I com s’ho fa la 
petxina, per convertir la sorra en perles? 

— Com vols que ho faci? —va dir l’avi rient—. Senzillament, fent-ho. Tot el que 
ha de fer és confiar en ella mateixa.  
 

Aleshores l’avi va convidar la Rita a pujar a la barca i van sortir junts a navegar, com 
feien moltes tardes.  

— Avi, a on anem? –va preguntar la Rita. 
— No ho sé. Ets tu la que porta el timó —va respondre l’avi. 

La Rita ja estava a punt de cridar i protestar que allò era IMPOSSIBLE, quan va sentir 
que la barca lliscava tan tranquil·la sobre les onades. No havien xocat amb cap roca, no 
donaven voltes, no s’havien enganxat a la sorra, i tampoc semblava que estiguessin a 
punt d’enfonsar-se. Estaven navegant! I era ella la que portava el timó. 

La Rita no s’ho podia creure. S’havia atrevit a fer una cosa que fins ara només feien els 
altres, i estava molt contenta. 

— Avi, et puc demanar una cosa? —va preguntar la Rita. 
— Digues? —va respondre l’avi. 
— Que em puc quedar la perla? 
— I tant que sí. És teva —va dir l’avi. 
— Meva?—va fer la Rita sense comprendre per què. 
— És clar. És el teu nom. “Margarida” vol dir perla.  

La Rita va somriure feliç. Ningú li havia explicat mai que el seu nom volia dir una cosa 
tan bonica. Aquella perla brillava tant que no podia deixar de mirar-la. La guardaria per 
sempre. 

La barqueta va continuar navegant, i onada rere onada va arribar a un mar meravellós. 
Hi havia peixos preciosos que la Rita no havia vist mai. I va adonar-se que no hauria 
arribat mai a aquell lloc si no hagués agafat ella el timó. Aquell dia va decidir que ja no 
tornaria a ser més “Rita la Impossible”. Ara volia que tothom l’anomenés “Margarida”. 
I com que no li agradava gens estar sola, va decidir que no tornaria a tenir por. A més, 
ara ja sabia com ho havia de fer. Faria com la petxina i confiaria en ella mateixa.   
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