
VISCA ! 
 
 
 

Aquella nit m’havia costat molt  de dormir-me, i ara ja feia una bona 

estona  que estava desperta, la porta era entreoberta així que deixava 

passar una tènue llum de primera hora del mati, a més sentia parlar a 

mitja veu al pare i a la mare, al mateix temps que traginaven estris amunt i 

avall . 

La meva germana petita, la Queralt, dormia plàcidament al llit del 

meu costat, com podia ser!, em venien unes ganes boges de despertar-la. 

Ja no podia aguantar més, tenia ganes de saltar del llit i ho anava a 

fer ..., quan just en aquell moment entrar la mare  a la habitació. 

Bon dia  Claudia !, es hora de llevar-vos per marxar.  

Vaig fer un bot i em vaig penjar del seu coll amb una forta abraçada, 

visca, visca, anem de vacances ... mentre la Queralt seguia dormint. 

Aleshores va entrar el pare i va concentrar tots els seus esforços en 

fer obrir els ullets de la xicarrona,  que s’hi resistien, a la fi, va optar per 

agafar-se-la al coll i cantar-li la seva cançoneta preferida de camí cap al 

menjador. 

Feia molts i molts dies que a casa no es parlava de res més ... des de 

que el pare ens va dir: sabeu que noietes,  ens comprarem un 600 i aquest 

any anirem de vacances a la platja ! 

Quan  sortíem a passejar, sempre passàvem per davant del 

aparador de la botiga on hi havien els 600 exposats, i ens quedàvem un 

bon ratet mirant-los pensant si algun d’aquells seria ja el nostre, fins que 

un bon dia i desprès d’uns mesos d’espera que se’ns varen fer molt i molt 

llargs per fi ens vàrem poder asseure dins el nostre flamant 600 de color 

blau, quin goig !, i que cofois ens hi sentíem ! 

Evidentment que els primers quilometres varen ser en direcció a 

Montserrat perquè la Moreneta ens el beneís i ens guardes en tot 

moment de prendre mal ! 

Però just abans de posar el cotxe en marxa, la mare li va dir  al pare  

Tens  tots els papers que ens calen portar ? 

El pare,  obrir una petita  carpeta i comença a repassar: 

documentació del cotxe, permís de conduir, assegurança ... si crec que ho 

tenim tot va contestar. 

Pare, que vol dir assegurança ? li vaig demanar 

Mira Claudia, això vol dir que hi han uns senyors que vetllen perquè 

si algun dia el cotxe o nosaltres necessitéssim ajuda, ells ens la donarien. 

A si ? doncs deuen ser  molt bons oi ? 



Bé si, jo diria que son unes persones en qui podem confiar molt ! 

Pare, i com es diuen aquests senyors ? 

Ui n’hi  han forces, i tenen molts noms, però el pare i la mare han 

posat tota la seva confiança amb els que coneixen des de  sempre, i el seu 

nom es Santasusana  

Santa que ...? 

Santasusana noieta, de ben segur d’aquí uns anys, no et serà pas  

difícil de recordar-te’n, perquè també formarà part de la teva vida  

Després d’aquella primera excursió en varen venir d’altres, però la 

nostre màxima il·lusió  estava posada amb les vacances que just ara 

acabaven de començar, i sobretot en el primer contacte que tant la 

Queralt com jo tindríem amb el mar, la platja, la sorra  ... i tot el seu 

entorn. 

De ben segur serien les millors vacances de la nostre vida, que 

sempre més recordaríem! 
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