
 
 

TERESA DURAN  I ELS CONTES A LA PLATJA 

 

Hi ha qui creu que els nens petits són ximples només perquè són petits. I no, són vius, 
espavilats i els agraden els contes. Com a la Teresa. Aquell dia, mentre feia pipi a 
l'orinal, es va oblidar del temps embadocada davant d'un llibre mentre recitava el conte 
a poc a poc. Tan bé s'ho estava passant que no va sentir ni el soroll de la porta que 
s'obria, ni com la mare, la tieta i la germana trescaven passadís enllà fins on era ella. La 
mare, en veure-la amb el llibre a les mans i en sentir com anava recitant el conte, va 
exclamar admirada: “Ai, mare meva! La Teresa sap llegir! Encara no va a escola i ja sap 
llegir!” . La Teresa va alçar el nas de les pàgines del llibre i va somriure, feliç de veure 
a la mare tan contenta. Fins que la seva germana, l'Anna, rient per sota el nas va desfer 
el misteri: “Però si té el llibre cap per avall!”. La Teresa, convençuda, va contestar-li: 
“Què passa? Jo llegeixo a la meva manera!”.  

 

Teresa Duran i els contes a la platja 

 

Va passar el temps, i la Teresa seguia llegint i entenent les coses a la seva manera. Tant 
era així que la seva manera de llegir va salvar a les dues germanes de les grapes d'un 
dimoni i una bruixa!  Igual que en Hansel i la Gretel, la Teresa i l'Anna es van perdre. 
Però en lloc de perdre's al bosc es van perdre a la platja.  Era un dia d'agost i la platja 
estava plena de gent que armava gresca i xivarri. Les dues nenes es van despistar i, de 
sobte, ja no sabien on eren els pares! Les nenes, esporuguides, es van agafar ben fort de 
les mans.  

L'Anna, fent de germana gran va dir: “Hem de buscar algú que ens ajudi.” I va fixar-se 
en un senyor que prenia el sol. Tenia la pell vermella i bufava per culpa de la calor. 
L'home va caminar fins l'aigua. L'Anna va fer un pas per acostar-s'hi. “Anem-hi, fa cara 
de bona persona”.  Però la Teresa la va aturar: “Noooo! Que no ho veus? És el dimoni! 
Ha vingut a banyar-se perquè està cansat de la calor de l'infern! Se'ns cruspirà! ”. 
L'Anna no sabia què respondre. “Vols dir? Potser està tan vermell pel culpa del sol...”, 
va mormolar. Llavors l'home va endinsar-se dins l'aigua i una fumarola de vapor va 
alçar-se cel amunt. A l'Anna fins i tot li va semblar veure com les orelles del dimoni es 
feien més punxegudes. “Ho veus? És el banyetes!” Va concloure la Teresa.   

L'Anna va comprendre que la Teresa tenia raó. I per això mateix se li va glaçar la sang 
quan va veure com la seva germana petita agafava les ulleres de sol ... i se les posava. 
“Tenen poders màgics. Ens ajudaran”, va aclarir trapella, la Teresa. L'Anna va pregar-li 
que les deixés estar, però la Teresa no li va fer cas i amb les ulleres posades van 
arrencar a córrer. 

 



Les nenes van refugiar-se rere la guingueta dels gelats. L'Anna, amoïnada, va tornar a 
buscar algú que pogués donar-los un cop de mà per trobar els pares. Llavors va veure 
una noia guapíssima que llegia estirada tota elegant a la sorra, com si fos una actriu de 
cinema. “Oh, que bonica”, va exclamar l'Anna, “Ella, ens ajudarà!”. La Teresa se la va 
mirar a través dels vidres de les ulleres del dimoni i, al moment, l'inofensiu barret de 
platja es va transformar en un barret molt més perillós. “És una bruixa! Ens convertirà 
en ratolins!” va cridar la Teresa, esfereïda. “Les bruixes són lletges”. Va respondre-li 
l'Anna. “Això és mentida. Les bruixes poden fer pocions màgiques per tornar-se guapes. 
O et penses que són tontes?!” va respondre-li la Teresa.  

Llavors la bruixa va deixar anar una riallada estremidora. La Teresa va agafar la seva 
germana gran i va córrer de nou, esverada! Tant, que en passar pel costat de la bruixa va 
fer voleiar el  seu barret i la Teresa el va agafar i se'l va endur posat! La bruixa es va 
alçar furiosa cridant: “el meu barret!”.  

Les nenes corrien tant que els peus els tocaven el cul quan aleshores la Teresa la va 
veure. Semblava una senyora que dibuixava, però la nena sabia que no només era una 
dona de cara afable i riallera. “Anna, mira-la, és una fada! Ella sí que ens durà fins als 
pares”. L'Anna, estranyada, no les tenia totes. “Una fada? I la vareta màgica, on la té?”. 
“Que no la veus? Té forma de llapis. Dibuixar és com fer màgia.” va respondre 
somiadora la nena, pensant en els meravellosos dibuixos dels seus contes preferits.  

Les nenes s'hi van atansar i li van explicar que s'havien perdut. La dona va ser molt 
amable, es va presentar, “Hola, em dic Fina Rifà”,  i totes tres van recórrer la platja per 
mirar de trobar els pares. El dimoni i la bruixa, que les havien estat perseguint, van 
quedar satisfets quan la Fina va tornar les ulleres al dimoni i el barret a la bruixa. Les 
nenes estaven encantades. Era una fada, i les havia salvat! Ningú se les cruspiria, ni les 
transformaria en ratolins.  

Quan per fi van veure els pares tot van ser petons i abraçades. Però abans de marxar, la  
Fina va regalar a la Teresa el dibuix que estava fent. Quan les nenes el van veure es van 
quedar garratibades: hi sortien el senyor dimoni! I la bruixa!  Aquella senyora dibuixant 
(o n'hem de dir fada?), igual que la Teresa, veia i dibuixava les coses a la seva manera.  
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