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Volem pujar al campanar!

El Joan i la Ruth eren germans. Al Joan li agra-
daven molt les aventures i explorar llocs que no 
coneixia; a la Ruth li agradava molt enfilar-se pertot 
arreu. Sempre volia pujar als llocs més alts i tocar-ho 
tot: el pot dels caramels, l’ar mari dels rotuladors, els 
prestatges dels con tes... Un dia fins i tot es va voler 
penjar del llum del menjador!

Els seus pares mai no sabien què podien 
estar fent els seus fills perquè el Joan sempre es-
tava embolicat en alguna aventura i la Ruth 
sempre estava penjada d’un lloc o altre.

Un dissabte a la tarda, el Joan i la Ruth 
van anar amb els seus pares a comprar. Quan 
baixaven pel carrer de la Cort la Ruth es va comen-
çar a mirar el campanar de Sant Joan. Els ulls se li 
van obrir com taronges:

—Pare, al campanar s’hi pot pujar? —va pregun-
tar la Ruth.

—I tant que sí, gairebé fins dalt de tot —féu el pare.
La Ruth es va aturar al mig del carrer i va mirar 

fixament el campanar. La lluna començava a veure’s 
per darrere la seva figura esvelta. Podeu estar segurs 
que el seu cap barrinava alguna cosa:

—Joan, fins on podríem arribar si pugéssim al 
campanar, podríem tocar la lluna?
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4 —Què? El campanar? —El Joan estava des pistat 
perquè havia vist una joguina a l’aparador d’una 
botiga que l’havia deixat amb la boca oberta de tant 
que li agradava, va alçar el cap i va veure efectiva-
ment el campanar amb la silueta de la lluna retallada 
al fons—. Tocar la lluna?... 

—Mare, podem anar a jugar a la plaça dels Esco-
lans? —El Joan no va necessitar gaires explicacions 
de la Ruth, de seguida va en tendre què volia la seva 
germana: pujar al campanar per veure si es podia 
tocar la lluna, quina aventura!

—Està bé, ja hem acabat de comprar, serem al 
Pati prenent un refresc, ja fareu cap allí i vigileu 

de no fer cap malesa, entesos? —va dir la ma-
re, sabent de què eren capaços els seus fills.

Però el Joan i la Ruth ja no hi eren, havien 
arrencat a córrer amb una cara que només 
feien quan havia de passar alguna cosa molt 

important.
Quan van arribar a la plaça dels Escolans van 

veure una porta petita.
—Per aquesta porta es deu pujar al campanar, 

segur, serà una gran aventura! —féu el Joan mentre 
trucava tot decidit.

Al cap d’una estona la porta es va obrir a poc a 
poc amb un grinyol:

—Sóc el Cesc, què voleu? —va dir un home amb 
un vestit gris i ulleres.

—Som el Joan i la Ruth i volem pujar al cam-
panar, que hi podem pujar? El pare ens ha dit que 
sí —va dir la Ruth sense gens de vergonya.
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6  —Si vigileu molt, sí que hi podeu pujar, però 
heu d’anar amb compte amb el follet del campanar, 
que és molt espavilat i us pot sortir en qualsevol 
moment i demanar-vos qualsevol cosa. Per molt 
estranya que la trobeu, no li podeu dir mai que no 
—va dir el Cesc.

El Joan i la Ruth es van mirar estranyats i van 
començar a pujar escales amunt. Quan encara no 
estaven ni cansats de pujar va aparèixer el follet, un 
follet molt divertit sense cap pèl al cap, una arracada 
a l’orella i dues dents molt grans que li sortien de la 
boca com dues pales.

—No podeu passar! —va dir el follet tot eixerit. 
—Per què? —va dir la Ruth.

—Perquè no heu portat el que us cal per 
passar.

—I què ens cal?
—Dues gambes congelades! —va dir el 

follet amb cara de pillastre.
Cap dels dos no s’ho va fer repetir dues ve-

gades. Encara no havia acabat de parlar el follet que 
ja eren de nou al carrer de la Cort buscant dues gam-
bes con gelades. Com que hi havia moltes bo tigues, 
de seguida les van aconseguir i van tornar a anar al 
cam panar, i vinga escales amunt una altra vegada!

—Molt bé, m’heu portat les dues gambes con-
gelades, sou molt llestos, podeu continuar!

Van continuar escales amunt, i val a dir que ja 
estaven una mica cansats de tant de pujar i baixar.

Anaven pujant escales amunt i ja començaven 
a veure com les cases i les persones es feien cada 
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7vegada més petites fins que van arribar a uns grans 
finestrals des d’on es podien veure moltes coses. 
Va ser pre ci sament allí on es van trobar el follet per 
segona vegada.

—Hola, macos! Heu arribat molt amunt sense 
defallir, però sento dir-vos que no podeu passar si 
no em porteu dos entrepans de pa amb tomàquet i 
pernil dolç.

—Els tindràs! —va dir el Joan pensant en les 
escales que li quedaven per pujar i baixar.

Van arribar a baix una mica marejats, tot s’ha de 
dir, però l’emoció d’aquell dissabte a la tarda no els 
deixava defallir.

Un moment més tard tornaven a pujar les 
escales amb dos entrepans acabats de fer en 
un bar de la plaça del Blat.

—Estic impressionat de veritat —digué el 
follet—, ara podeu continuar que ja us falta poc.

Efectivament, a mesura que anaven pujant 
veien més a prop el capdamunt d’aquell cam-
panar que tantes vegades havien pujat i baixat. Tres 
escales els faltaven per arribar allà on hi ha les cam-
panes, gairebé el lloc més alt de tot el poble, però... 
sabeu qui es van trobar? Ho heu encertat: el follet!

—Vinga que ja gairebé ho teniu! Només us falta 
portar-me dos sucs de taronja i ja ho haureu acon-
seguit!

En sentir allò la Ruth gairebé cau de cul, però no 
es va rendir i va començar a baixar les escales sense ni 
queixar-se. Els sucs de taronja els van costar una mica 
més de trobar, però finalment van arribar una altra 
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8 vegada davant del follet, que sí que va caure de cul 
en veure que ho havien aconseguit.

Estaven tan contents quan van poder arribar al 
lloc més alt del campanar que gairebé no s’ho creien.

—Ara veurem per fi si podem tocar la lluna! 
Es van emparrar com si res i sí que la van veure 

la lluna... però, renoi, que n’era de lluny encara!
Tenien gana, set, estaven cansats i una mica dece-

buts, però ho havien aconseguit, havien superat 
totes les proves, havien arribat fins dalt de tot del 
cam panar i ara podien veure una de les millors vistes 
del seu poble. Havia valgut la pena!

Mentre contemplaven el paisatge va tornar 
a aparèixer el follet; aquest cop portava una 

plàtera amb els entrepans, els sucs de taronja 
i un munt de caramels i pastissos.

—Teniu, us ho mereixeu, us heu portat 
com uns herois.

El Joan i la Ruth van berenar com no ho 
havien fet mai i quan van baixar per anar a trobar 

els seus pares encara no es creien el que els havia passat.
—On us havieu posat? Ja fa estona que us estem 

esperant —va dir el pare.
—Hem pujat al campanar per veure si podíem 

tocar la lluna, però no l’hem poguda tocar perquè 
estava molt lluny. Però hem vist tot el poble des 
de dalt i era molt xulo, i pel camí ens hem trobat 
un follet que no ens deixava passar i ens feia anar a 
buscar coses i al final hem berenat i.... 

No va poder més; la Ruth es va quedar adormida 
a la falda de la seva mare.E
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la màquina nostàlgica

A la plaça de l’Estació hi viu una vella màquina 
de tren. És molt gran, negra i molt antiga. No té 
vagons, qui sap on deuen parar!

Durant el dia els nens i les nenes hi juguen, hi 
pugen al damunt, fan veure que la condueixen i li 
fan moltes pessigolles.

A la màquina li agrada que els nens i les 
nenes juguin amb ella perquè així se sent 
una mica més útil i li fa l’efecte que no és 
tan vella.

Quan sent que la canalla li corre per dins 
sempre pensa: 

—Ai! Si m’haguéssiu vist anys enrere! Jo 
era la reina de les vies! Però, és clar, els temps van 
canviar i va arribar un dia en què la vella màquina de 
vapor va ser substituïda per una moderna màquina 
elèc trica.

Durant el dia li agrada tenir nens i nenes rondant 
per la vora, però quan arriba la nit i la plaça es queda 
buida perquè tothom dorm, xala anant a l’estació, 
posant-se a les vies i recordant vells temps, recordant 
aventures passades, quan corria, ràpid ràpid, d’un 
poble a l’altre i treia fum, molt de fum per la seva 
gran xemenia.
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10 Una de les aventures que més li agrada reviure 
és una de molt divertida:

Resulta que un dia, durant el seu recorregut ha-
bitual, va fer una parada en una estació on va pujar 
una senyora tota emperifollada amb un vestit llarg 
fins als peus (era com anaven vestides les senyores 
en aquells temps) i un gran barret d’on sortia una 
ploma bastant llarga. La senyora es va asseure en un 
dels seients dels vagons i com que feia calor va obrir 
una mica la finestra. De sobte, i molt ràpi dament va 
entrar un colom molt enfadat i es va posar al cap de 
la senyora, li va mossegar la ploma i se la va endur 

per la finestra. El colom es pensava que la ploma 
era seva i la volia recuperar; el més bo del cas és 

que també es va endur el barret i la perruca 
que portava aquella pobra se nyo ra, que es va 
posar a cridar tota enfadada.

La màquina va haver d’aturar-se a mig 
camí i tothom va haver de sortir a buscar la 

ploma, el barret i la perruca de la senyora que 
plorava desconsoladament en un racó. La feina va ser 
inútil, el colom havia volat, ales ajudeu-me, per què 
ningú no li prengués el que es pensava que era seu, 
volava pel cel tot satisfet amb la ploma i la perruca 
penjant del bec. 

La pobra senyora, que era més lletja que un pecat, 
va haver de conformar-se amb posar-se un mocador 
al cap i continuar el viatge fent sanglots.

        
La màquina, quan tornava a viure les seves 

millors aventures, s’ho passava molt bé. Era una 
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12 màquina molt ben feta, tenia una caldera molt gran 
on cremava el carbó que la feia córrer cada vegada 
més ràpid.

 
Parlant de rapidesa, recorda una vegada en què 

va fer una juguesca amb una altra màquina per veure 
qui feia més ràpid el trajecte entre Picamoixons i 
Valls.

La que guanyés tindria l’orgull de ser la màquina 
de tren més veloç de tota la zona.

La juguesca consistia a fer el trajecte carregades 
amb tres vagons plens de palla. Totes dues màquines 

eren molt grans i tenien una caldera molt grossa, 
o sigui que l’emoció estava servida.

Durant el recorregut totes dues màquines 
corrien molt i de moment anaven molt igua-
lades quan, de sobte, va començar a ploure 
a bots i barrals. Els vagons de palla es van 

començar a omplir d’aigua i cada vegada pe-
saven més.
En arribar a Valls tots dos trens van relliscar i 

van trabucar els sis vagons, i tot el munt de palla 
barrejada amb l’aigua va començar a córrer avall pel 
passeig de l’Estació.

Els vallencs que ho van veure encara ho recorden 
ara. Es van esparverar quan van veure una riuada 
d’aigua i palla que baixava sense control. Potser en-
cara ara, si us ho mireu bé, trobareu palla amagada 
en algun racó.

O sigui que encara no se sap ara quina és la mà-
quina més ràpida de la zona. Els que sí que van estar E
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13molt contents van ser tots els ases i les mules del 
poble, que van poder menjar tota la palla que els va 
venir de gust durant un munt de dies seguits.

A mesura que es va fent de dia i la gent del 
poble es comença a bellugar per anar a comprar, a 
l’escola o a treballar, la nostra màquina ja sap que 
li arriba l’hora de tornar al seu lloc, al costat dels 
gronxadors i el tobogan, on es queda quieta tot el 
dia esperant que es torni a fer fosc per continuar 
recordant i revivint les seves antigues i divertides 
històries.

Si algun dia passeu de nit per la plaça de 
l’Estació i no hi veieu la màquina, no us es-
panteu; ja sabeu on la podeu trobar i també 
sabeu que l’endemà tornarà a ser al seu lloc 
espe rant-vos.
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