
CALONGE, UN LLOC PER SOMIAR 

 

El rellotge marca les 16:00h. Queda 30 minuts per a que arribi el tren. 

Sentada en un banc de l’estació, el sol d’estiu està escalfant els meus peus arropenjats 

damunt de la maleta.  El meu cap pensa, recorda, aquells moments viscuts amb  aquella 

persona, que ja no tornaré a viure. 

Tren amb destinació Caldes de Malavella, es a punt d’arribar – s’anunciava per 

megafonia. 

M’aixeco, agafo la maleta, miro cap a l’esquerra, la llum del semàfor està en verd. Veig 

des de lluny la llum del tren. Estic nerviosa, però segura del pas que faig. Necessito uns 

dies de calma i relax per pensar. M’anirà bé veure la família. 

El tren ja està aquí. Pujo i m’assec en una butaca àmplia, hem baixo una mica la 

mascareta, necessito agafar aire. Necessito agafar molt d’aire. 

Ring, ring....- sona el meu mòbil. L’agafo de dintre del meu bolso. Es la Marta, la meva 

millor amiga. 

Hellowiiii Marta....- la saludo 

Hellowiii ...- hem contesta. Estàs al tren?? 

 Sii, ara he he pujat. En 10 minuts estic a Barcelona. – li contesto 

Digue-li al conductor  que s’espavili i que apreti l’accelerador, que m’estic avorrint ja 

aquí esperante a l’estació. 

La Marta ha anat a veure a la seva família uns dies i també m’acompanya a mi a veure 

la meva a Calonge. 

Sii, tranquil·la, que ja he fet tractes amb ell. Li he dit que li portaria 1kg de gamba de 

Palamós. – li contesto rient. 

En un tres i no res, he arribat a Barcelona. S’obre la porta del tren, ja veig a la Marta 

amb la seva mini maleta ( jo no se com li cap tota la roba allí), jo necessito una de gran 

per posar tota la roba (mig armari diuen que m’emporto). 

Oh, que bé, sentada en una butaca còmoda amb aire acondicionat. On esta l’endoll per a 

carregar el mòbil? – es el que primer que diu la Marta en sentar-se. 

A la dreta està – li contesto 

Preparada per passar uns dies a tope ? – hem diu. 

Jajaja siiiiiiiiii!!! – li dic amb un somriure 



Agafo el telèfon i truco a la meva tieta per dir-li que ja hem sortit. Hem de baixar a 

Caldes i allí ens vindran a buscar en cotxe per anar a Calonge. Ja tinc ganes d’arribar. 

Propera parada, Caldes de Malavella. – s’anuncia per megafonia. 

Marta, aixequem-nos que ja arribem. – li dic 

Oh , no ara a patir calor.!!! – diu la Marta esbufegant. 

Hem arribat a Calonge, a casa de la tieta. El mòbil de la Marta sona. Ella està fora 

comprovant la temperatura de l’aigua de la piscina. 

Martaaaaaaaa, el mobiiiil!!!. – crido 

La Marta agafa el mòbil i marxa. Mentrestant  jo m’estic canviant, hem poso el meu 

vestit curt amb els tacons. Aquesta nit anem a l’Espai Gastronòmic de Calonge, tinc 

ganes de veure-ho.  

A mesura que passem pels carrers de Calonge, hem venen records dels estius que vaig 

passar allí, jugant amb els cosins, visitant el castell, somiant que jo era una princesa i 

que un príncep venia a rescatar-me. 

Arribem a l’Espai Gastronòmic. Que bonic es, es veu un lloc molt acollidor. 

De sobte, noto una presencia darrere meu, unes mans hem tapen els ulls i una veu hem 

diu a l’orella: 

“No vull que marxis de la meva vida” 


