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3      Els Mini Contes de les tres Paraules                                                        

Els mini contes de les tres paraules és una activitat del 
Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres, nascuda dins del 
curs de català avançat amb l’objectiu de millorar 
l’expressió escrita, fomentar l’escriptura creativa i 
consolidar els aprenentatges de gramàtica i ortografia.

En aquesta cinquena edició hi participen:

La Mireia Brugat, la Dolors Martí, la Lídia Prats, la Maria 
Teresa Padrós, Rosa Maria Hereu, Carles Sáez, Teresa 
García, Ascensión Jiménez i Mònica Bertran.
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Mireia Brugat

1. Santuari, soroll, criatures.

El dia 5 de maig amb els alumnes de 1r d'ESO, volem anar d'excursió al 
Santuari de Santa Maria de Queralt. No estem gaire animades la Carolina 
i jo perquè és un grup que fan molt soroll i que no camina, sinó que sempre
estan corrent. En part és normal, encara són criatures i volem que es 
comportin com adults. Esperem que faci bon temps i que tot vagi molt bé.

2. Diàleg, jo, sinceritat.

Ahir la Noa, la meva filla de vuit anys, tota angoixada em va dir quan va 
venir de l'escola:
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- Mama, avui a classe de llengua, com cada dimarts, hem jugat a les 
paraules i com a deure he de buscar-ne una que comenci per la lletra «D».
M'has d'ajudar!! Ho trobo molt difícil i no ho sé fer!!
-Ara mateix has dit una de paraula que comenci per D, difícil.
-No, aquesta ja la va dir en Joan.
-Bé, que et sembla «Diàleg»
-Sí, aquesta si, que és molt difícil i segur que li agradarà molt a la 
senyoreta.
-Dius que és molt difícil, no? Però, si la senyoreta et demana d'on l'has 
tret o si algú t'ha ajudat que li diràs?
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-Li explicaré amb sinceritat la veritat.
-Caram!!
-Aquesta paraula la va dir la Maria i la senyoreta ens va dir que sempre 
havíem de ser sincers encara que ens fes por.
-Molt bé reina, així m'agrada, jo penso el mateix. Vinga, busquem que vol 
dir «Diàleg».

3. Ànima, banyar-se, carpeta
Avui fa dos anys que l'avi ens va deixar. He agafat la carpeta on guardo 
les fotos familiars i m'ha caigut l'ànima als peus quan he vist fotos seves. 
M'explicava l'àvia que cada diumenge anaven a banyar-se al riu amb els 
seus amics. En aquesta foto, el meu avi estava enfilat en un arbre i agafat 
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d'una corda per saltar al riu: "Com en Tarzan" deia. Li agradava molt la 
broma. Quants records!!

4. Hotel, braç, mmm!

Estic estirada a la piscina del millor Hotel de Cuba. Li vaig dir a l'Isidre 
que si volia viatjar tan lluny, havia de ser a tot luxe. Aquest any fa vint-i-
cinc anys que ens vàrem casar.
La veritat no em puc queixar: l'hotel és una meravella, amb unes piscines 
d'aquelles que diuen infinites... A l'Spa fan un massatge a quatre mans, 
una passada!... amb el seu jacuzzi... i no en parlem del menjar, fan unes 
postres, mmm, boníssims, ja he agafat tres quilos!
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Ai, Ai, quin mal el braç... m'ha picat una abella i soc al·lèrgica... SI US 
PLAU QUE ALGÚ M'AJUDI...

5. Palpentes, recompensa, collons!

-Bon dia!!
-Bon dia, què t'ha passat aquesta nit que has fet tanta fressa??
-No me'n parlis!! Somiava que corria moltíssim per què em perseguia tot 
un poble. El xerif havia penjat un cartell amb una foto meva i donava una 
recompensa a qui m'agafés. Tot per què havia robat dues gallines!! Em 
desperto de sobte amb ganes d'anar al lavabo. Per no obrir el llum i 
despertar-te, hi he anat a les palpentes i el meu dit petit s'ha topat amb la
pota del llit. He vist les estrelles!!
-Ostres, i et fa mal?
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- Collons! Si fa mal. Mira com el tinc!! Sembla una botifarra. No m'ha 
saltat l'ungla de miracle!!
-Ja et saltarà, ja.

6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc, formigues.

-Com va anar diumenge?
-No me'n parlis, va ser una aventura!
Vam anar a caminar fins a la Salut de Terrades. No vegis com bufava el 
vent!
A l'hora de dinar, ens va ser impossible posar les estovalles per poder 
menjar alguna cosa. A en Pol se li va endur fins i tot el barret que portava.
A poc a poc ho vam aconseguir. Però de sobte, de per tot arreu, van 
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començar a sortir formigues d'aquelles vermelles que piquen... resulta què
vam posar-nos al cim del seu niu. Vam haver de sortir cames ajudeu-me.
A la tarda van tocar dues sardanes i vam poder ballar-les. Això ens va fer 
oblidar el matí que vam tenir.
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Maria Teresa

1. Santuari, soroll, criatura

En un indret de la Costa Brava, un pintor famós va comprar una barraca 
de pescadors la qual va anar ampliant, connectant les diverses estances 
amb passadissos i amb una arquitectura molt peculiar. Aquest personatge 
una mica estrafolari, va convertir aquesta casa en el seu santuari 
particular. Aquí, lluny del soroll i tràfec de la ciutat hi pintava, hi 
passejava i hi modelava escultures estrambòtiques. No hi ha criatura que 
hagi visitat aquest habitatge que no quedi bocabadada davant d'aquestes 
formes surrealistes i de l'indret meravellós on està edificat.
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2. Diàleg, sinceritat, jo

El nen de la meva veïna és molt entremaliat. No hi ha dia que no trenqui 
una joguina o que a l'escola no l'hagin de castigar per una cosa o altra. 
Això sí, quan li pregunten si ha sigut ell el culpable d'alguna malifeta ell 
sempre contesta: No!
Jo no. Però com que ja saben que la sinceritat no és la seva major virtut, 
els mestres a força de preguntar i tenir diàleg amb ell sempre 
aconsegueixen que acabi confessant la veritat.

3. Ànima, banyar-se, carpeta

Els nens i nenes de l'escola van fer una sortida acompanyats dels seus 
mestres, per anar a dibuixar una posta de sol en una de les cales de la 
nostra costa. Tots amb una carpeta sota el braç van fer via cap al lloc 
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indicat. Com que van sortir aviat van poder banyar-se, abans de posar-se 
a la feina. Quan van tenir el dibuix enllestit van decidir tornar a casa i com
que ja era molt tard, pel camí no van trobar ni una ànima.

4. Hotel, braç, mmm...

Aquella família va sortir de viatge amb la intenció de passar uns dies 
inoblidables. Quan van arribar al seu destí van dirigir-se a l'hotel on 
pernoctarien uns quants dies. Però la mala sort va aparèixer en forma de 
fractura del braç d'un dels membres de la família, a causa d'una caiguda 
que va patir quan es dirigia a la piscina, i això va fer que haguessin de 
renunciar a alguns dels plans que pensaven portar a terme. En 

14      Punt Òmnia Bon Pastor Figueres                                                               juny 2022   



contrapartida en aquell establiment es menjava molt bé i en acabar
l'àpat tots es llepaven els dits, mmm...

5. Palpentes, recompensa, collons

En aquella casa d'un poble mig perdut dalt d'una muntanya, sovint quan hi
havia una tempesta es quedaven sense llum. Si això passava a la nit quan 
es llevaven anaven a les palpentes. Un dia l'amo enfurismat va dir a la 
seva dona: Ja n'estic fins els collons de viure aquí. Qualsevol dia deixem 
aquest poble de mala mort i anem a un lloc més civilitzat. I si algú em diu 
d'alguna casa en bones condicions per anar-hi a viure, li dono una 
recompensa
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6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc, formigues

Aquell dia vam sortir de casa amb la intenció d'anar a dinar vora el riu. 
Feia molta calor i vam suposar que l'indret que havíem escollit era molt 
encertat. Abans de dinar tothom va voler banyar-se, però l'aigua era molt 
freda. Els més valents es van ficar dintre de l'aigua a poc a poc i al cap 
d'una estona tots vam fer el mateix. Després d'un bon bany va ser l'hora 
de parar taula, i ens adonem que no portem estovalles. (Sort que no vam 
descuidar-nos el dinar). Posem plats, i coberts
i comencem a obrir carmanyoles on portàvem la manduca. Però atretes 
per la flaire que feia el nostre tiberi, van començar a enfilar-se a la taula 
un reguitzell de formigues que gairebé va ser impossible treure'ns-les del 
damunt. A algú se'ls hi van ficar fins i tot dins del barret!
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Dolors Martí

1. Santuari, soroll, criatura

Recordo el dia 30 d'abril del 2000, va ser un dia molt especial, ens varen 
convidar a un casament al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels. És el 
santuari més emblemàtic de les terres Gironines, situat el massís de les 
gavarres. La missa va ser molt emotiva, fins i tot varen cantar alguns dels 
nois de l'escola Pia de Montserrat. El convicte va anar molt bé, però 
sobretot el ball perquè totes les criatures jugaven i ballaven, tot i que, 
tant soroll va acabar molestant els més grans.
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2. Diàleg, jo, sinceritat

Jo tinc la il·lusió d'escriure un diàleg, tot i que no és fàcil escriure un bon 
diàleg. 

El meu primer diàleg escrit fou una conversa entre unes amigues, on volia 
plasmar la sinceritat i senzillesa de la relació dels humans.

3. Ànima, banyar-se I carpeta.

En David, el meu veí, és un noi jove i cada matí es desperta d'hora per 
anar a la piscina a banyar-se. Alguns dies sento que torna a recollir els 
llibres i carpetes per després anar a l'institut. El seu estil preferit és el 
crol. És un tipus de natació que consisteix a coordinar els braços, el 
palmell de la mà i els malucs i, tanmateix, han d'estar relaxades. En David 
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ja fa uns anys que compateix, i alguna vegada he anat a veure'l, quan el 
veig tant concentrat i nadant amb tanta coordinació m'omple l'ànima.

4. Hotel braç mmmm.

D'ençà que ens hem jubilat anem cada any de vacances a Benidorm. Ens 
agrada anar a l'hotel Melià, està molt Ben situat I unes vistes 
privilegiades, si el temps no acompanya, no ens cal ni sortir de l'hotel i les 
sales de Joc, piscines interiors I exteriors, sales de vall i fan tota mena 
d'activitats per a totes les edats. A nosaltres ens agrada ballar, el vall que
més ens agrada és el bolero. Consisteix a moure braços i cames, per tal de
moure tot el cos. Al final del vall cantem tots junts: Crash Tets Dummies, 
mmmmm!
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5. Palpentes, recompensa i collons.

Els meus oncles viuen a Santa Llogaia d'Àlguema, és un poble petit a prop 
de Figueres. L'any 1955 encara no tenien llum al poble. Recordo quan 
anàvem a la festa major a casa dels meus oncles. Durant el dia no 
trobàvem a faltar la llum, però quan començava enfosquir llavors tot 
canviava. Dormíem tots junts en una mateixa habitació, ens divertíem 
molt pel fet que havíem d'anar tota l'estona a les palpentes jo reia 
moltíssim i em divertia molt, era la recompensa de no tenir llum. Tot 
seguit sentíem cridar l'oncle Met: COLLONS!!, ja és hora de dormir.
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6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc i formigues.

Cada any amb la meva família celebrem Sant Pere I Sant Pau; tanmateix, 
és el patró de la nostra Ciutat i és un dia festiu. L'any passat vàrem anar a
una casa rural. Érem una bona colla, toca parar taula, fet que va ser quasi
impossible, les estovalles que hi havia estaven ben plenes de taques, però 
quina sort la meva, que n'havia portat unes de paper per la meva 
tranquil·litat. Els nens com sempre són els primers d'aixecar-se de la 
taula, sempre tenen ganes de jugar. Però la Carla, la més tranquil·la de 
tots i la més curiosa, observava les formigues, a poc a poc les formigues 
recollien tota mena d'aliments, engrunes, llavors… La seva mare en veure-
la al sol, li va posar el barret de palla, així la Carla es va poder quedar 
veient les aventures de les formigues fins a les postres.
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Lídia Prats

1. Santuari, soroll, criatura

Aquesta setmana hem visitat el Santuari de la Salut de Terrades. Cada 
diumenge hi fan missa i és molt agradable anar-hi a fer un bol per la 
tranquil·litat d'aquell paratge. L'únic soroll que sents és la remor del riu 
que passa molt a prop i les rialles d'alguna criatura petita, que els pares 
porten per conèixer la natura de ben a prop. 

2. Diàleg, jo, sinceritat

Aquests polítics només parlen sempre de la taula de diàleg. Jo, 
sincerament, crec que en comptes de dir sempre el mateix valdria més que
posessin fil a l'agulla i comencessin a arreglar les coses de veritat en 
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comptes de xerrar tant, perquè a hores d'ara ja comencem a tenir la 
necessitat de canviar tot aquest enrenou que s'ha muntat.

3. Carpeta, ànima, banyar-se.

Aquest cap de setmana tota la meva colla ha anat a banyar-se al riu. Jo 
m'he estimat més quedar-me a l'ombra dels pins per reposar, perquè amb 
tanta calor no tinc ànima per fer ben bé res. A l'haver reposat quan he 
arribat a casa m'han vingut ganes d'ordenar tots els meus apunts de 
classe i els he anat col·locant a una carpeta tots separats per temes. Ha 
sigut productiu el cap de setmana.
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4. Hotel, braç, Mmm!

La Maria, en Josep i els nens estan de vacances a Calella a un hotel molt 
bonic vora mar. És hora de dinar i diu la nena:
- Per què no anem a dinar a aquell restaurant on fan aquell braç de patata
tan bo? El pare li contesta:
- Sí, anem-hi. Realment tens molt bona memòria feia molt temps que no 
havíem vingut, però, mmm que n'és de bo.

5. Palpentes, recompensa, collons!

Aquesta nit ha fet una tempesta de mil dimonis. Ens hem quedat sense 
llum i a les palpentes m'he aixecat per provar de trobar-li solució. Però, 
collons!, m'he entrebancat amb una caixa que algú havia deixat al mig del 
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pas i m'he pelat els genolls. No obstant això, he tingut una bona 
recompensa. La maleïda caixa estava plena de bombons de diferents 
gustos i textures. A ningú li amarga un dolç.

6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc i formigues.

Al meu barri hi viu la Rosalia. És una senyora que, és impossible que vagi 
més ben vestida. Quan surt al carrer sempre porta barret i té encuriosit a 
tot el barri. L'altre dia, en Lluís, un marrec de vuit anys, que és el meu veí,
em va preguntar: 
- Per què la Rosalia sempre porta barret? I jo li vaig dir: 
-pregunta-li. 
I així ho va fer. La dona li va contestar que era perquè així la gent mirava 
el barret i no la seva cara. El nen tot estranyat se'n va anar cap a casa 
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seva, pensatiu, ben a poc a poc com una formiga. En arribar la mare li diu:
- Para taula i posa les estovalles noves, que avui tenim convidats.
I ja es va distreure de la Rosalia i el seu barret.
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Els Mini Contes de les tres paraules d’en Carles Sáez

1. Santuari, soroll, criatura

En l'antiga Grècia, la mitologia era com una religió. Es deia que existien 
monstres com els Centaures, el Mite de Prometeu, la Capsa de Pandora o 
l'origen de Medusa entre altres. Però ara és un altre temps i només queda 
les llegendes, de tot això i que segons la mitologia parla. 
Ara, quan agafem un camí per Grècia, anem admirant poblacions antigues 
i veiem el gran poble que havien sigut, tot agafant un llibre d'història 
assegut a l'ombra d'un arbre.
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2. Diàleg, jo, sinceritat

En un poble, lluny d'aquí, vaig néixer en un gran mas, on hi havia molt 
d'animals. Vaques, ovelles, ànecs, i cavalls. Era un mas molt maco que hi 
havia una terrassa gran que es veia tota la plana i muntanya, era un 
paradís. Jo era un noi quan vaig marxar d'allà, però recordo aquell 
moment com si fos ara mateix. Les persones eren molt maques. Tenien 
molt de diàleg entre elles. Es podia parlar de tot. Quan arribava el mercat,
que es feia el dijous, es venien ases, vaques i altres animals, però el millor 
era que les persones eren sinceres i no tenien enveja de ningú.
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3. Ànima, Banyar-se, carpeta

Ja arriba l'estiu i ja arriben les vacances, les esperades vacances que 
sembla que no arribin mai. Començar a preparar maletes, mirar hotels, les
fabuloses platges del Carib i poder banyar-se, en aigües de color turquesa 
i sorra blanca, com si fos nevat, amb una pinya colada. Els paisatges són 
fabulosos. Camines pel costat dels penya-segats i veus aquelles aigües 
transparentes arbres de tots colors, palmeres plenes de cocos i molt 
animals. Encara que, l'animal més gran, sempre és l'home que no sol tenir 
ànima de conservar el planeta. Treure unes fotos estupendes i arxivar-les 
en carpetes para poder-les veure aquí vint anys i poder gaudir-les sempre 
que vulguem.
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4. Hotel, braç, Mmm!

Tenia uns vint anys que anàvem de farra per tota la costa, discoteques i 
sales de ball. Pensàvem que el món era nostra i no teníem res a perdre, tot
ens anava bé. Vam anar a Platja d'Aro a un hotel que ara mateix no 
recordo, però que era molt acollidor. Tenia unes habitacions molt luxoses, 
unes sales de ball precioses i grandioses allà podies passar-te hores 
ballant sense adonar-te. La cafeteria era força vulgar però acollidora. El 
restaurant era gran i força acollidor, però el millor eren les postres. Feien 
uns braços de trufa que, eren boníssims! Feia molt de temps que no 
provava un braç tam bo, mmm!
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5. Palpentes, recompensa, collons

El meu avi és un home d'edat avançada i molt intel·ligent. És un home que 
a la seva edat de vuitanta-tres anys ha viscut molt i de tota mena de 
coses, va viure el temps de la guerra espanyola. Es va apuntar a la divisió 
blava i ara, l'home quasi no veu i moltes coses les ha de fer a les 
palpantes. Però també té les seves recompenses. Té uns fills preciosos i 
uns nets que li donen moltes alegries. Jo en soc un d'ells. I me l'estimo 
molt. Dies endarrere explicava batalletes d'una vegada que hi havia tota 
una brigada frontalment d'ell i en voler sortir corre'ns va caure i es va 
sentir de molt de lluny:
-Collons, quin mal m'he fet! 
Aquí acaba la història del meu avi.
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6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc, formigues

El mes de juliol és el mes de les vacances. Sovint anem a la platja o a la 
muntanya i, hi passem el dia. Quan anem a la muntanya, sovint, en parar 
taula, ens trobem que no portem les estovalles perquè me les deixo a casa.
També quan anem a la platja fa molta calor, així que m'he de posar el 
barret. Però l'aigua és molt freda a principis de mes de juliol. Solem anar a
Llançà, que té unes aigües blaves i transparents i nadem, a poc a poc, 
perquè no ens sabem prou. A casa amb passat amb l'aire condicionat 
perquè en el jardí hi ha moltes formigues i encara que sembli impossible hi 
posem molt insecticida de tota mena. En esprai, en granulats, però 
realment continuen havent-hi tota mena d'insectes.
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Los Mini Cuentos de las tres palabras de Ascensión Jiménez

1. Santuario, ruido y criaturas.

Hoy empezamos las clases después de Semana Santa. Como hace un día 
muy hermoso, los alumnos de
tercero van de excursión al Monasterio de Montserrat. La maestra les ha 
advertido, antes de llegar, que
cuando entren en el Santuario tengan mucho cuidado de no hacer ruido. 
Pues está la escolanía ensayando
y como son criaturas se distraen muy fácilmente.
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2. Diálogo, yo, sinceridad

Hola Joselito! Te has enterado de lo que ha dicho la profesora?, - pues no. 
Qué ha dicho?- Que tenemos que escribir un diálogo que hagamos con 
otros niños; - pues yo no lo pienso hacer.- Por qué no lo hacemos juntos? 
Con sinceridad, no me apetece hablar contigo. El pobre Saturnino se puso 
muy triste y no sabía con quién hacer el ejercicio que había mandado su 
profesora Escribió lo que le había pasado con Joselito para contárselo a la 
maestra Y esta le dijo:- Saturnino, ya has escrito el diálogo sin darte 
cuenta. 
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3. Alma, bañarse, y carpeta.

Paseando por un camino me encontré una carpeta de un estudiante donde
tenía escrito su diario. En una página decía: El que tiene el alma sucia 
necesita bañarse; pero no con agua y jabón, sino, con buenas obras, con 
actos de
contrición, fe, caridad y propósito de enmendarse. El que tenga oídos que 
escuche... Y el que tenga ojos que vea...

4. Hotel, brazo, mmm!

En el Hotel Le Belvédère de San. Cyprien hay una cama llamada: “ 
Margarita Bonita”
Dormir en esta habitación tan solo una noche, mmm ! No lo olvidas en la 
vida. Es como un brazo que te envuelve con amor: Te masajea el cuerpo, 

35      Els Mini Contes de les tres Paraules                                                        



te da la sensación que estás en una balsa de agua, te relaja, y te duermes 
dulcemente, como un niño pequeño se duerme cuando le mece su madre 
en una cuna entre
algodones. ¡Hay que probarla!

5. Palpentes recompensa y collons

Hola Amaya! Qué collons quiere decir palpentes ?- Pues mira nena, no lo 
sé muy bien; pero me parece que según tengo entendido se les llaman 
palpentes a los que van buscando algo a oscuras, como no ven van 
buscando y palpando hasta que encuentran lo que buscan.- Ostras nena, 
tú sí que sabes! ¿Dónde has aprendido tanto?- Esto me lo enseñaron en el 
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Punt Òmnia cuando hacía cursos de catalán.
-Pues mereces una recompensa por haberme hecho esta aclaración.

6. Imposible, manteles, sombrero, poco a poco, hormigas.

¡Vamos al campo! Todo el mundo estaba contento porque íbamos a pasar 
un hermoso día al lado del río. Preparamos un abundante y delicioso 
pícnic, cuando llegamos a la orilla del río en una hermosa pradera 
creíamos que era el lugar ideal; pero fue imposible poner los manteles en 
el suelo, estaba lleno de hormigas y se metían por todas partes.- Mari Pili, 
recógelos y sacudelos poco a poco, y ten cuidado con mi sombrero que lo 
he dejado en el suelo, no se me vaya a llenar de hormigas y me llene la 
cabeza cuando me lo ponga
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Los Mini Cuentos de las tres palabras de Tere García

1. Santuario, ruido, criatura

El fin de semana fuimos de excursión, pasamos por un camino que casi no 
veíamos la luz del sol por lo tupido de los árboles, llegamos a un santuario,
había mucho ruido, las criaturas cantaban y bailaban al son de los 
tambores, flautas y panderetas, estaban muy contentos

2. Diálogo, jo, sinceridad

Tomás y Matías tenían una discusión porque quieren hacer un regalo a la 
profesora de pintura y no se deciden, yo con toda sinceridad creo que el 
pañuelo rosa le combina mejor con la ropa que suele ponerse.
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3. Ánimo, bañarse, carpeta

Pepe es un señor mayor, como tiene muchos achaques y está muy torpe. 
Vive en casa de su hija. Hoy se ha levantado de muy mal humor y con poco
ánimo.
Tiene una carpeta transparente, para ver lo que tiene dentro, está llena 
de fotos de cuando era joven y se entretiene mirándolas, escucha la 
puerta, es Loli, su hija que llega de hacer la compra ¡¡Papá es la hora de 
bañarse!!

4. Hotel, brazo, ¡MMM!

El viernes por la mañana me operaron del brazo izquierdo, vamos para 
casa en el coche blanco y al pasar por un pueblo vimos un hotel muy 
bonito y como era tarde y se hizo de noche, decidimos dormir en el hotel, 
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después de subir a la habitación a dejar la bolsa, fuimos al comedor a 
cenar, nos pusieron un plato de sopa ¡MMM! ¡Que bien huele y que bien 
sabe!

5. Palpentes, recompensa, cojones

Era tarde y dormía, me desperté con el ruido de los truenos, me levanté y 
no había luz, palpando con las manos, para ir al baño me di un golpe en la 
rodilla, grité ¡Cojones!, Me senté en la silla de la cocina y me preparé un 
vaso de leche caliente, como recompensa por el mal rato.

6. Imposible, servilletas, sombrero, poco a poco, hormigas

Jacinto sale de casa como cada mañana a pasear, se pone el sombrero 
blanco para protegerse del sol, le gusta ir por el camino, al lado pasa un 
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canal con agua, hay muchas flores y hormigas, caminan muy poco a poco.
A mitad del camino hay una piedra, a Javi yo le va bien para sentarse un 
rato, en el bolsillo lleva un trozo de pan envuelto en una servilleta, lo 
trocea para dar de comer a los pajarillos, es hora de volver, al levantarse 
¡Hay que dolor en la rodilla! Ahora qué hago por aquí no pasa nadie, 
imposible moverme ¡Cómo vuelvo a casa!!!
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Rosa Maria Hereu

1. Santuari, soroll, criatura.

El diumenge passat vam anar a la muntanya i vam fer una caminada 
bastant llarga i aleshores vam veure un santuari, però estava tancat i com
que allà hi havia quatre cases per demanar-los si ens podien ensenyar el 
santuari. La senyora que ens va atendre era molt amable i ens va obrir la 
porta per poder-lo veure i la veritat, era preciós, ens va agradar molt. 
Quan vam sortir vam tornar les claus a aquella senyora que es deia 
Coloma. Tornant cap al lloc on ens havíem instal·lat vam sentir un soroll. 
Era un ramat d'ovelles i el seu pastor. Darrere hi anaven un col·legi que 
estaven a prop acampats en una casa rural. Vam dinar allà on havíem 
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deixat el cotxe, que hi havia taules. Vam Dinar, vam reposar una mica i 
vam anar cap avall per tornar a casa, però en una esplanada vam veure 
tres o quatre criatures, d'uns dos o tres anys, amb una senyora i, estaven 
jugant, passant el dia i passant-s'ho molt bé!

2. Diàleg, jo, sinceritat.

L'altre dia, amb unes amigues vam tenir diàleg que vam estar molt bé, i jo 
vaig conèixer una persona "home" que era molt agradable i, sincerament, 
el que vam parlar eren coses molt interessants.
La meva filla em va dir que era una persona molt amable i que se'l veia 
amb bastant sinceritat i tenia molta saviesa en el parlar. És molt bo tenir 
algú que té bons diàlegs.
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3. Ànima, Banyar-se, carpeta

Érem a l'estiu i vam anar a la platja. A mi m'agrada molt anar-hi perquè 
poder banyar-se al mar em fa rejovenir, em sento feliç i em dona ànims.
Un dia, quan estàvem al carrer, vaig perdre la carpeta plena de 
documents. Quan ja pensava que ho havia perdut tot, una senyora em va 
cridar:
- Rosa, Rosa!
Em vaig girar, i vaig veure que era una senyora que conec, la Maribel, que 
em portava la carpeta. Vaig mirar si hi era tot, i sí, hi era tot. I jo vaig fer:
- Ai! - quina alegria  d’ànima em va fer el cor en veure que havia recuperat
la carpeta amb tots els documents.

44      Punt Òmnia Bon Pastor Figueres                                                               juny 2022   



No sé quants petons i abraçades li vaig fer a la Maribel de tan contenta 
com estava.

4. Hotel, braç, Mmm!

Ja fa quatre anys que vam anar d'excursió i vam estar a un hotel de 
quatre estrelles. Hi vam estar molt bé! Però la meva amiga va caure i es va
fer mal al braç. Sort que no se'l va trencar.
Per menjar sempre ens portaven coses molt bones. Un dia, ens van portar 
de postres, un gelat de cafè amb nata i xocolata que, mmm!, que bo que 
era! A totes ens va agradar molt i el vam gaudir de tan bo que era. 
Vam ser quatre amigues, que juntes ho vam passar molt i molt bé! 
Era a Itàlia. Era preciós!
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5. Palpentes, recompensa, collons

Estàvem tots junts jugant al joc de l'Oca, un grup d'amics i amigues, que 
havíem quedat per passar una tarda diferent. De sobte es va apagar el 
llum i vam anar a les palpentes a buscar unes espelmes. I, quan a la fi les 
vàrem trobar, al cap de res va tornar la llum i, la Maria, amb molt 
entusiasme va dir:
- Ja tenim la recompensa!!
I tots la vam mirar amb sorpresa i ella, va afegir:
- Ja tenim la llum!
Vam continuar jugant i l'Àlex li va dir a en Jordi:
- Collons, noi, tu sempre guanyes. Com t'ho fas?
Tots ens vam posar a riure, la Carme, la Montse, la Tere, la Maria i jo. I 
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dels nois en Jordi, en Manel, en Joan i també l'Àlex.
Ens ho vam passar molt divertit tots plegats jugant. Després com que ja 
era tard, vam fer una mica de sopar i, tot seguit, cadascú a casa seva.
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Els Mini Contes de les tres paraules de la Mònica Bertran

1. Santuari, soroll, criatura.

Aquella criatura no suportava el soroll. 
Sovint, caminava fins al cim de la muntanya, de nit, sota un cel estrellat. 
Només allà, en el seu santuari particular se sentia en pau i tranquil·la.

2. Jo, diàleg, sinceritat.
Jo, quan estableixo un diàleg amb mi mateixa o amb els altres, ho faig 
cent per cent, des de la més absoluta sinceritat? No. Vosaltres, sí?

3. Ànima, banyar-se, carpeta.

Fa molts dies que estic estudiant per l'examen de física quàntica. Estic a 
punt del col·lapse! Seria fantàstic poder tancar la carpeta d'apunts i anar,

48      Punt Òmnia Bon Pastor Figueres                                                               juny 2022   



ara mateix, a banyar-se en les aigües cristal·lines d'un mar encalmat i 
asserenar la meva ànima.

4. Hotel, braç, mmm!

Kelly: Treballo en un hotel de cambrera d'habitacions des de fa divuit 
anys. Faig unes trenta habitacions per dia. Carrego, durant tota la 
jornada, un carro amb cent quilos de productes de neteja tòxics per a la 
meva salut i que he hagut de comprar jo. I tot, per un sou brut de 875 al 
mes. El ritme de treball és tan frenètic i carregós que, després d'aquests 
divuit anys, pateixo un munt de malalties musculars, esquelètiques i 
psicològiques. La més evident, és la incapacitat de poder moure el braç 
dret, de tant mal com em fa. Ja no puc ni vestir-me, ni pentinar-me ni fer-
me el menjar sense demanar ajuda. Si agafo la baixa, em quedaré sense 
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feina. Espitjo el carro amb el braç esquerre i el pit...
Una Clienta d'hotel: Mmm! M'encanta anar de vacances a un hotel i que 
m'ho facin tot. I no patir per si deixo l'habitació feta un desastre, total, ja
ho recolliran i ho netejaran.

5. Palpentes, recompensa, collons!

Collons!- va cridar, mentre cercava les claus a palpentes, dins d'aquella 
bossa tan gran que duia la Dolors.- No les podries portar a la butxaca i 
acabaríem abans?!
-Va ruc, no remuguis tant- va respondre la Dolors- si les trobes, hi haurà 
recompensa.
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-Ah, sí? Quina?
- Sí, podrem entrar a casa i podràs fer el sopar!

6. Impossible, estovalles, barret, a poc a poc, formigues.

Una formiga havia perdut el seu barret sota les estovalles del nostre 
pícnic. Va pensar que era impossible que ella sola pogués treure-les i  va 
cridar a les seves cinc-centes trenta-sis amigues que, a poc a poc, estirant
totes d'una punta, van enretirar les estovalles i van recuperar el barret de
la seva amiga. I ja que hi eren, van aprofitar el viatge de tornada al 
formiguer, per portar tantes molles de pa com van poder carregar. 
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