
 
 

El noi que no volia viatjar 
 
 
Aquesta és la història d’en Marc, un noi a qui no agradava viatjar. Ell deia que el 
seu poble era el més bonic, que no es menjava tan bé com a casa, que ningú 
preparava els aliments com la seva mare, que en el seu poble ell tenia de tot: 
casa, feina, festes, família i amics. 
 
Anava i tornava de casa seva a la seva feina i era el més feliç. Arribava a enfadar-
se quan un amic li donava la notícia que se n'anava de vacances o que marxava 
a l'estranger, cercant la sort, que en el seu poble no trobava. Sempre feia les 
mateixes coses cada dia, mai s'arriscava a fer alguna cosa diferent. 
 
Fins que un dia va conèixer una noia que estava de vacances al seu poble. Era 
la noia més bonica que havia vist en molts anys. La noia era l'amiga d'un bon 
amic seu. Llavors, no va dubtar a invitar-la a sortir. 
 
La noia se'n va enamorar, però, després d'una setmana, li va dir que hauria de 
tornar al seu país i el nostre amic li va dir que ell l'esperava, que hauria de tornar 
ella, perquè ell mai viatjaria. 
 
La noia es va posar trista, no podia creure el que havia sentit i va dir-li que no 
volia saber res més d’ell, perquè li agradaven els nois aventurers.  
 
En Marc estava d'acord amb la seva decisió, però, poc temps després, va 
començar a trobar-la a faltar. Es preguntava constantment: Com és la vida d'un 
noi aventurer? És arriscat? Dorm en qualsevol lloc? I si el que menja pel trajecte 
li fa mal? Finalment, va decidir oblidar-se d'aquella noia i més quan cercava París 
al mapa, perquè li semblava massa lluny, però el seu cor li deia una altra cosa. 
 
Com cada any, en Marc va comprar la loteria de Nadal i es va fer la promesa a 
si mateix que, si guanyava aquesta vegada, aniria a buscar la seva amada, fins 
a la fi del món. 
 
En Marc estava ansiós aquell matí, sentia que la sort estava de la seva part, 
mirava la tv agafant amb molta força la llibreta on tenia apuntada l'adreça  de 
l'Eve.  
 
Va tenir un cop de sort i va ser un dels afortunats guanyadors, Així que, per fi, 
era el moment de tornar a veure-la; per fi,  viatjaria; per fi, s'arriscaria; en Marc 
ho va celebrar com mai! 
 
Molt content, va dirigir-se a una agència de viatges,  perquè es millor tenir-ho tot 
sota control, deia el nostre personatge. 
 

Sonia 


