UNA TARDA A VILADRAU
Hi havia una vegada, en un poble anomenat Viladrau hi vivien dos amics
que es deien Josep i Francisca. En Josep tenia 9 anys, era ros i la
Francisca era morena i tenia 10 anys. Viladrau és un
poble amb moltes fonts, exactament diuen els avis i àvies
que coneixen el poble que té cent fonts.
Una tarda de primavera, a les 4 de la tarda els dos amics
van quedar per anar a la Font de les Paitides. Abans
d’anar-hi van passar tot passejant per la Plaça de Viladrau
per davant de dues pastisseries amb els aparadors plens
de pastissos i dolços. Van quedar-se bocabadats davant del primer
aparador mirant tots els pastissos de crema, nata i xocolata. Finalment
van entrar dins de la botiga i van comprar un munt de llaminadures,
bombons i carquinyolis.
Mentre anaven caminant fins a la font de les Paitides s’anaven menjant
totes les llaminadures. Com que estaven ben tips es van parar a veure
aigua a la font de les Delícies que estava més a prop.
Plens d’aigua, de sobte van veure aparèixer de darrera de la Font en
Serrallonga, que era un bandoler molt famós que robava als rics per
donar-ho als pobres. La Francisca i en Josep van fer un bot de l’espant i
van sortir corrents cridant. En Serrallonga va sortir darrera seu amb un
bonic cavall blanc, els va agafar i els va pujar sobre els seu cavall.
Els nens es van calmar al veure que el Serrallonga no els
volia fer mal. Sobre el cavall van passar per un camí molt
recargolat pel mig d’un bosc ple de castanyers centenaris
fins arribar a una masia. Van baixar del cavall i els va
explicar la historia dels castanyers i un munt de receptes
que podien fer amb les castanyes a la tardor. La Francisca i
en Josep van entrar dins la masia, ja que volien descobrir
perquè en Serrallonga els havia portat fins allà. Van entrar
dins i van conèixer en Joan, un home jove d’uns cinquanta
anys amb molt bona planta. Van estar parlant i els hi va
explicar un munt d’històries d’en Serrallonga. Es van fer
amics i els hi va regalar un cistell de maduixes que tenia del
seu hort.

Els nens van passar una tarda molt divertida amb en Serrallonga
passejant sobre el cavall, descobrint noves Fonts com la del Ferro i la
del Llop i fent amics però quan es va fer fosc, en Serrallonga els va
acompanyar fins a casa i es van acomiadar.
Molt contents i emocionats, a casa, els nens van explicar la història de
tot el què havien après a la seva família i amics, però ningú els va
creure.
La veritat és que no els hi va importar que no els creguessin perquè s’ho
van passar d’allò més bé i van aprendre moltes coses que no sabien
sobre Viladrau i a més a més, van fer un bon amic.
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Casal Oller, Hostalets de Balenyà, maig del 2013

AMB LA QUITXALLA DELS HOSTALTES I
LA BIBLIOTECA HEM FET UN TALLER
DE COMPTA-COMPTES I NOSALTRES
HEM PREPARAT AQUEST....
LLIGIU-LO I DISFRUTEU-LO QUE ENS
HO HEM PASSAT MOLT BÉ FENT-LO!

