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Aquell matí de començaments 

d’abril, el sol havia sortit enjogassat i rialler. 

Les marietes, animades per la tebior de l’ai-

re, sortien dels amagatalls i començaven a 

trescar amunt i avall, per les plantes del bosc.  

Algunes ja estaven florides, i era deliciós  

olorar el perfum que desprenien i jugar a fet i 

amagar entre els seus pètals.
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La Pigarda, la més petita de totes, no se’n  

sabia avenir, d’aquella primavera nova de 

trinca que esclatava al bosc. Corria amb les 

seves petites potes negres i sentia com el sol 

li resplendia sobre el vermell esquitxat de  

taquetes negres de l’esquena. Les marietes van 

fer cabrioles i rotllanes, es perseguiren i salta-

ren fins a perdre l’alè. Després, es van estirar a 

descansar damunt les fulles tendres d’un arboç 

i, cansades, es van endormiscar.
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Al cel havien començat a aparèixer uns 

núvols grisencs amb cara de pocs amics. 

Avançaven veloçment cap al sol i –abans que 

aquest pogués reaccionar– el van tapar. Tot 

s’enfosquí, i unes gotes grosses com aglans 

van caure damunt el verd del bosc.
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