
                                                    
 

LES PEDRES 
 
 
Per fi, després de molts anys d’estalviar, els nostres amics Marcel i Anna i els seus dos 
fills, Bernat i Joan, havien pogut acabar la caseta dels seus somnis, en un petit terreny 
a prop de Manresa, que havien heretat dels seus pares. 
 
Primer, els fonaments, després les parets, la teulada, el bany, la cuina... Uns paletes de 
Manresa havien anat construint la casa i ja estava acabada.  
 
Gran festa a la família: rialles, cants, convidada d’amics, una bona cassola d’arròs, la 
carn a la brasa al jardí i no podria faltar, un pastís i el cava. “Per molts anys la pugueu 
gaudir”, va ser la frase més sentida. 
 
Van convidar també al mossèn de la parròquia propera i la va beneir. Tot perfecte. La 
família s’hi va instal·lar i van deixar el petit pis on vivien a Manresa mateix. 
 
En Marcel, per això, vigilant tots els detalls, va adonar-se aviat que a prop hi passava 
una riera. Ara era ben seca, però ves a saber si un dia d’una tempesta extraordinària es 
desbocava i podria inundar tot el terreny, arribant fins i tot a les cases properes, entre 
elles, la seva. 
 
Va comentar-ho amb els veïns, que el van tranquil·litzar. “Fa 30 anys que visc aquí i 
mai s’ha desbordat la riera ni ha baixat massa aigua”... “Sempre està seca”, li deien els 
altres.  “Quina dèria t’ha agafat amb la riera?... 
 
En Manel era un home previsor i li agradava tenir les coses preparades, abans de 
començar una feina i tenir previst els inconvenients possibles que es podien presentar. 
Cada dia, ell, la dona i els fills anaven a una pedrera propera i agafaven una pedra 
cadascú, tan gran com podien i les anaven deixant al jardí, darrera de la casa. 
 
Alguns veïns el titllaven de boig; d’altres no sabien què en volia fer.  
 
Un hivern va haver un avís urgent d’emergència de pluges torrencials i perill 
d’inundacions. Es preveien tan fortes com feia més de 100 anys no se’n tenia memòria. 
En Marcel i la seva família, corrents, van posar mans a la feina i van fer amb les pedres 
que tenien acumulades, que eren moltes, una barricada que pogués aturar la riuada, si 
es desbordava la riera. 
 
Els altres veïns no tenien res i es lamentaven del fet. Tal com s’havia anunciat, la 
tempesta va ser tan forta i de tanta durada que va desbordar la riera, inundant-ho tot i 
arrossegant terres i cases. La barricada d’en Marcel, però, va salvar-los a ells de la 
inundació. 
 
 
Abans de començar una feina, hem de preparar tots els materials necessaris i 
calcular  els inconvenients possibles que trobarem. 
No ens hem de llençar a l’aventura sense prevenir res, perquè després ens 
penedirem de no haver estat previsors. 
 
        Montserrat Llopart 


