
La Por de la Gavina Carolina 
Núria Martí Constants 

 

No us ho creureu. Aquestes aventures passen a les gavines dels contes i no pas a les 

gavines de debò, però us asseguro que tot el que us explicaré ara i aquí és tan de veritat 

com que tot això m’ha passat! Primer de tot, em presento: sóc la Gavina Carolina i visc 

en aquesta badia tan preciosa, amb aquesta platja i aquest tros de mar blau, aquell port 

ple de vaixells en un costat i aquella gran roca, a l’altre. I amb les cases de la vila al 

darrere i un passeig i una muntanya que arriba fins a mar. 

 

Sempre hi he viscut, aquí. No pas sola, no. Amb la colla de gavines i gavians, i amb els 

coloms i els pardals. I avui sóc ben feliç. Però abans no. Com que sóc petita, abans tot 

m’espantava. Si m’estava a la sorra i algun nen s’enfilava a la barana del passeig, ja em 

tens vola que volaràs fins a la platgeta del port. I quan feia mal temps i tronava, el cor 

em feia bum-bum molt de pressa i gairebé em desmaiava.  

El Gavià Romà, que és gros i rabassut, se’n reia molt, de mi. Oh, és que el Gavià Romà 

era un cregut i una mala bèstia que tothora cridava que ell era tan valent. “A veure si et 

cagaràs de por, Gavina Carolina!”, em deia. O “Sembles una gallina, Gavina Carolina!”. 

“Deixa’m en pau”, pensava jo, però no gosava dir mai res. No volia pas que ens 

baralléssim.  

El Gavià Romà no podia suportar que fos amiga del Colom Salom i del Pardal Espiral, 

que vola curt i sempre fa giravolts a l’aire. Deia que els amics no fan cap falta. Que 

l’amistat no serveix per a res. Quin ximplet, el Gavià Romà! 

 

El Colom Salom i el Pardal Espiral sempre mengen trossets de pa quan ve la senyora 

Quimeta. La senyora Quimeta arriba cada matí al passeig amb una bossa grossa de pa, 

s’asseu al banc de fusta i ens en va llençant bocins. I els coloms i els pardals s’hi 

acosten i piquen el pa de terra. Jo sempre m’hi afegeixo i, vinga, trosset de pa coll avall, 

ara sí, ara també.   

Quina ràbia que li feia això, al Gavià Romà! “Una gavina que menja pa, tan bons que 

són els peixos!”, deia, i vinga a riure, que plorava i tot de riure. Després, amb una 

volada curta, es posava enmig de nosaltres i feia fora tots els coloms i els pardals. Tots, 
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menys el Colom Salom, que li plantava cara: “Fes el favor de no empipar-nos més!”, li 

deia. I el Gavià Romà, encara reia més fort i es feia el fatxenda: obria les ales llargues i 

només de moure-les una mica, si encara érem allà, havíem de fugir. 

El Pardal Espiral volava fins a un arbre, jo m’amagava a sota del banc i el Colom Salom 

caminava de pressa fins als peus de la senyora Quimeta, que movia els braços perquè el 

Gavià Romà marxés. Només llavors el Gavià Romà se n’anava, però cada matí era la 

mateixa història.  

Fins que un dia tot va canviar. Però va ser un canvi total, un canvi colossal, un canvi 

genial. Era a mitja tarda i ja havia començat la tardor. Feia una mica de fresca i força 

vent. Els gavians i les gavines érem a la sorra. De cop, va venir corrent un gos gegantí, 

un gos enorme, un gos grandiós. Quin espant! Quina por! Quina desgràcia! No ho vaig 

pas pensar dues vegades: em vaig aixecar molt de pressa i vaig començar a volar. 

 

Vinga a fer anar les ales, amunt i avall, amunt i avall... Sentia el vent a la cara més que 

mai. Amunt i avall, amunt i avall... Fins que vaig arribar al port i vaig volar-hi per 

sobre. Estava deixant l’escullera enrere! Jo, la Gavina Carolina, estava allunyant-me de 

la badia! I si reculava? Però volava tan bé, el mar era tan gran i m’agradava tant, que 

vaig omplir el cor de força i vaig tirar endavant. 

Quina meravella! Les onades eren altes. I la muntanya era com si fos tallada, ben dreta 

fins arran de l’aigua. Hi havia una platja petita amb pedres rodonetes i llises en lloc de 

sorra, sabeu? Una preciositat. Estava tan meravellada amb tot el que veia que no em 

vaig adonar que el cel s’anava tornant negre ni que el vent era cada vegada més fort.  

Quan vaig sentir la primera gota i vaig mirar enlaire vaig començar a tremolar des de la 

primera ploma del cap fins a l’última de la cua.  De seguida van venir més gotes, 

grosses i fredes. I van venir trons i van venir llamps. I en un no res plovia tant i amb 

tanta força que gairebé no podia volar. Com hauria rigut el Gavià Romà si m’hagués 

vist allà, xopa, cansada i tan espantada! “Ara ets una gallina molla”, segur que m’hauria 

dit. Quin horror! Quin terror! Quina tragèdia! “Colom Salom! Pardal Espiral! Ajudeu-

me!”, cridava jo. Però el Colom Salom i el Pardal Espiral devien ser al passeig. Era 

impossible que em sentissin i era impossible que vinguessin.  

M’havia d’aturar. Parar de volar i posar-me a cobert. Però on? Si gairebé no veia res... 

Us juro que em vaig pensar que tot s’havia acabat, que cauria i em moriria allà mateix, 

engolida per una onada. Llavors vaig endevinar una figura negra que s’acostava fent 

anar unes ales immenses. I vaig sentir una veu gruixuda que deia: “Vine, segueix-me!”. 

No sé d’on vaig treure l’energia per continuar, però el vaig seguir fins a unes roques 

grosses. N’hi havia una que tenia un forat gros i ens hi vam aturar. 
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Allà el vaig poder veure bé. Era un ocell tan fosc com jo no n’havia vist mai cap. Tot 

negre de dalt a baix, amb el coll llarg i els costats de la cara blancs. Al bec, hi tenia una 

taca taronja. “Sóc el Corb Marí Severí”, va dir-me. I em va explicar que no vivia a la 

badia ni a les roques, que venia a la tardor i que després tornava a marxar. “Jo sóc la 

Gavina Carolina”, vaig dir-li, i al cap de poc vaig descobrir que el Corb Marí Severí era 

molt savi. 

 

Ara veureu per què. El Corb Marí Severí i jo ens vam estar a la roca, a cobert dins el 

forat, fins que va parar de ploure. “Què hi ha més lluny d’aquí?”, vaig preguntar llavors 

al Corb Marí Severí. “Doncs moltes platges, i roques i pobles i boscos i muntanyes”, em 

va contestar.  “Quines ganes de veure-ho tot” li vaig dir. I el Corb Marí Severí va riure. 

Quan ho expliqués al Colom Salom i al Pardal Espiral, no s’ho creurien. Però un 

moment. Com els ho podia explicar si no sabia tornar?  

El corb m’havia guiat fins a les roques, però ara tornar sola era tota una altra cosa. “Pots 

anar on vulguis. Per tornar, només has de seguir un quillat”, va dir-me el Corb Marí 

Severí, quan va veure que feia cara de preocupació. És clar! Com és que no se m’havia 

acudit a mi? Era l’hora que les barques de pesca tornen cap a port. Només n’havia de 

seguir una i arribaria a la badia! 

 

Al cap de poc, vaig veure un vaixell molt gros, tot verd, que avançava de pressa deixant 

un rastre d’escuma blanca al darrere. “Moltes gràcies i adéu, Corb Marí Severí!”, vaig 

dir-li. I vaig volar fins a la cua del vaixell. Apa, tornem-hi, ales amunt i avall fins que, 

darrere el quillat, vaig ser al port.  

 

Va ser arribar a l’escullera i trobar-me envoltada de gavians. Un munt d’ales que es 

bellugaven a tocar de les meves. I quins crits! Es barallaven perquè volien menjar els 

peixos que no són bons per vendre i que els pescadors llencen al mar. 

Em va tornar la por: aquells gavians tenien mal geni. “Toca el dos, Gavina Carolina”, 

vaig dir-me a mi mateixa. La platja de la badia era un trosset enllà. Cap problema per 

arribar-hi. 

Però quan estava a punt d’allunyar-me, el vaig veure. Era el Gavià Romà, a dins del 

vaixell, amb una pota enredada a les xarxes dels pescadors. Que beneit! A qui se li acut 

entrar al vaixell? Era un golafre, el Gavià Romà. Segur que havia volgut arreplegar 

alguna sardina de les caixes del quillat. Ja li estava bé un bon ensurt, per voler robar, per 

fatxenda i per mala bèstia. Algun d’aquells gavians, si eren amics seus, ja l’ajudaria. 
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Però els altres gavians no movien ni una ala per ajudar-lo. No m’ho vaig pensar dues 

vegades: m’hi vaig llençar en picat, vaig pessigar les xarxes amb el bec, en vaig 

esparracar un trosset i el Gavià Romà va poder fugir. Que fabulós! Ningú no se la podia 

imaginar, una cosa així! La Gavina Carolina havia salvat el Gavià Romà, que presumia 

de valent i que deia que no necessitava amics! 

 

Mentre volàvem tots dos cap a la platja, em sentia la gavina més feliç de la Terra. Tenia 

el Gavià Romà a davant, que feia anar les ales en silenci amb el cap cot. 

 

A la sorra, hi havia tot de gavians ran de mar. Alguns es van separar quan nosaltres vam 

arribar-hi. Ves que no tinguessin por del Gavià Romà. Però el Gavià Romà va caminar 

tot sol un tros enllà, callat, trist i ple de vergonya.  

 “Gavina Carolina! Has tornat”, vaig sentir llavors de cop. Era el Colom Salom! Se 

m’acostava content, fent anar el cap amunt i avall i obrint una mica les ales. “Vine, que 

t’hem trobat a faltar!”, va dir el Colom Salom. I també va arribar el Pardal Espiral fent 

saltirons i xiulant amb alegria.  

 

Amb el Colom Salom i el Pardal Espiral al costat, em vaig oblidar del tot del Gavià 

Romà. “Allà hi ha un tros d’entrepà! Anem-hi”, va dir el Colom Salom. I vam caminar 

tots tres junts per la sorra molla fins a un tros de pa força gros que feia molt bona pinta. 

Va ser començar a pessigar-lo i veure el Gavià Romà que venia a poc a poc cap a 

nosaltres.  

 “Que me’n doneu una mica?”, va dir el Gavià Romà d’un tros lluny. Es va fer el 

silenci. Tots muts. El Gavià Romà ens demanava pa quan sempre havia dit que els 

peixos eren més bons!  El Colom Salom i jo ens vam mirar i ens vam entendre. “És clar 

que sí”, vam dir tots dos alhora. Hauríeu d’haver vist les cares de sorpresa dels altres 

gavians quan van veure el Gavià Romà endrapant un crostó de pa!  

En fi, des d’aquell dia que, amb els meus amics, sóc una gavina feliç. Ah, i el Gavià 

Romà s’ha tornat amable, educat i bona bèstia. I tant que sí! És tan de veritat com que 

aquesta història s’ha acabat. 
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