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Vet aquí que una vegada hi havia un poble 
anomenat Vilaneu, envoltat de muntanyes 
verdes atapeïdes de boscos i prats. Els seus 
habitants munyien les vaques, pasturaven els 
ramats d’ovelles i feien carbó amb les piles 
de llenya. 
 
A l’altra riba es trobava el poble de 
Vilacalma. Els seus veïns sortien de bon 
matí, els uns cap als camps, els altres a l’hort 
i els més vells a cuidar els animals de les 
granges. 
 
Quan arribava el fred, la vida dels dos pobles 
s’alentia, els animals es quedaven als estables 
i als corrals i els vilatans tenien temps per dedicar-se a les seves aficions. Els de Vilaneu sobretot a 
cantar i a fer figuretes de fusta i els de Vilacalma, a passejar i a pescar al riu, la seva gran passió. 
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Esprement-se el magí havien ideat un sistema de corrioles per fer-se arribar alguns productes com 
ous, pa o formatges.  

Les campanes de l’església també feien uns repics coneguts 
per tothom, així dos repics volien dir que s’havia perdut un 
animal, tres repics que s’havia produït un naixement i molts 
repics seguits anunciaven un casament.      
 
A l’època de les festes majors s’havien d’acontentar veient 
des de la llunyania els focs artificials que uns i altres enviaven 
cel enllà i maldaven per no poder anar a ballar quan sentien 
les notes que la banda enviava als quatre vents mesclades 
amb la remor de l’aigua del riu, sempre el riu!, que les 
apaivagava. 

 
És clar, direu, i perquè no construïen un pont entre els dos pobles? I perquè no passaven amb 
barca? 
 
La veritat és que ho havien intentat però el cabal de l’aigua era molt fort i sempre els havia tombat 
els intents d’aixecar les pedres sobre l’aigua. Fer un pont no és fàcil, cal tenir els coneixements 
necessaris, bons materials i mà d’obra suficient.  
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L’únic moment en què els veïns dels dos pobles es trobaven cara a cara succeïa els primers dies de 
tardor quan se celebrava la gran fira de la comarca al poble de Vilamar, un indret situat a la 
desembocadura del riu, on vivien pescadors i on, a la seva plaça i als seus carrers, s’aplegava cada any 
una munió de gent vinguda d’arreu per compartir els tres dies de fira i mercat. 
 
A la fira es podia bescanviar, comprar i vendre tota mena de productes. A més, es celebraven 
concursos, competicions, espectacles de màgia, malabars i actuacions musicals. 
 
Com que aquell any havia estat de bonança, de collites 
excel�lents als camps i pastures ufanoses per al bestiar, 
els alcaldes de Vilaneu i Vilacalma es van posar d’acord 
per anar a la fira amb la intenció de fer prou diners per 
dedicar-ne una part a la construcció del pont somiat.  
 
La comitiva de Vilacalma ho va tenir fàcil perquè el 
camí fins a Vilamar era pla com la mà i anava seguint les 
corbes del riu. Així va ser com set veïns, amb els carros 
carregats d’oli, patates, pebrots, tomàquets i altres 
productes, van enfilar el camí cap a la fira. 
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La comitiva de Vilaneu, en canvi, havia de recórrer uns caminois estrets i costeruts, pujar i baixar 
muntanyes i creuar boscos perillosos. Els set veïns de Vilaneu van agafar bous i vaques, ovelles i dos 
cavalls i, camina que caminaràs, van iniciar el viatge esperançats en aconseguir vendre el bestiar per 
uns bons sous. 

 
Quan les figures s’allunyaven i s’anaven fent petites, en 
Benet, un xicot eixerit, va tenir una pensada que va explicar 
als seus amics. 
 
―Jo també hi aniré a la fira Agafaré el meu acordió i tocaré 
les nostres cançons. Potser podré aconseguir uns calerons 
per ajudar a construir el pont. ―va dir el noi.   
 
―Però no hi pots anar! És massa lluny i segur que et perdràs! 
I, a més, el teu pare s’enfadarà si et veu! ―va exlamar en 
Llorenç. 

 
―No em perdré! Només cal seguir el camí i les petjades dels animals. I el meu pare estarà content de 
veure que els ajudo. Ell sempre diu que toco molt bé l’acordió i que algun dia seré un gran músic. 
―va contestar en Benet. 
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En tornar al poble, van explicar el seu pla a la 
Montserrat i la Núria. 
―Quina bona pensada, Benet! Jo també podria 
fer alguna cosa. Per exemple, podria vendre les 
herbes que només creixen en aquestes 
muntanyes i que van tan bé per a totes les 
malalties. Jo, d’herbes en sé molt, he après els 
seus noms i quins mals guareixen. ―va dir la 
Montserrat, mentre els ulls li brillaven d’alegria. 
 
―Jo també vindré, però no em fa cap gràcia. 
Segur que ens estem fincant en un bon embolic. 
―va remugar la Núria. 
 
―Bé, d’acord, agafaré la mula sense que ningú no em vegi i la carregaré amb menjar i mantes per al 
viatge. Vinc amb vosaltres. ―va acabar la conversa en Llorenç. 
 
L’endemà al matí, els quatre amics van sortir del poble il�lusionats en poder ajudar, però amb el 
neguit del que dirien els pares quan els veiessin al mercat.  
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A la tarda van passar pel davant d’un mas i van veure una 
noia que plorava perquè el seu gos estava ferit.  
 
―Ha vingut el llop a robar-nos una gallina i el meu quisso 
s’hi ha abraonat amb ell i l’ha mossegat! ―va explicar la 
noieta.  
 
―Tranquil�la! Aquí porto sàlvia fresca, li posarem a la 
ferida i ja veuràs com es cura ―va dir la Montserrat, 
mentre remenava el cistell ple de d’herbes. 
 
Quan el gos es va recuperar, la Montserrat va agafar el 
cistell i li va donar a la noia mentre li explicava totes i 
cadascuna de les plantes que duia i quins eren els seus 

beneficis. 
 
―Té, queda’t amb les herbes. Jo en puc collir més. Aquesta es la farigola i és per als refredats, el 
romaní és per al cansament i l’espígol per a les picades.  
 
Van continuar el viatge, contents d’haver curat el gos. 
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El segon dia van passar per un bosc on vivia, en una petita cabana, un guardabosc que els va 
convidar a dinar. L’home els va explicar que duia una vida molt trista.  
 
―Estic molt sol. No tinc ningú amb qui parlar, els dies se’m fan molt llargs i de vegades, ho enviaria 
tot a pastar fang.  
 
―No digui bestieses. La seva feina és molt útil. Vostè cuida el bosc, el neteja i vigila perquè no hi 
hagi incendis. Només necessita un entreteniment. ―va contestar en Benet, amb el cor encongit. 
 
Llavors va agafar el seu acordió i es va posar a tocar. A 
la cara de l’home va aparèixer un somriure. Va ser en 
aquell moment quan en Benet va tenir una idea. 
 
―Amics, aneu passant cap a Vilamar, jo em quedo amb 
el guardabosc i li ensenyaré a tocar l’acordió perquè no 
estigui mai més trist i avorrit. 
 
―Què t’has tornat boig o què? Has de tocar a la fira, 
necessitem diners per al pont. Que no te’n recordes? 
―es va exclamar la Núria, novament.  
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Un parell de dies més tard, quan eren molt a 
prop del seu destí, es van creuar amb una 
àvia que caminava pesadament amb un feix 
de llenya a les espatlles. 
 
L’àvia els va explicar que vivia en una masia 
apartada i que havia de caminar molt per 
anar a buscar la llenya que carregava i l’aigua 
que recollia amb un càntir.  
 
Una idea sacsejà els pensaments d’en 
Llorenç. 
  
―Com que ja estem a mig dia de camí de 
Vilamar, podem prescindir de la mula. Li 
donaré l’animal a l’àvia perquè no hagi de 
traginar més. 

 
I així ho va fer, malgrat les exclamacions de la Núria que es feia creus del que estava veient. 
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Els tres amics van arribar a Vilamar. Una 
munió de gent vinguda de tot arreu omplia 
els carrers i places, plens de paradetes. N’hi 
havia de joguines de fusta, de venda de mel, 
de cistells de vímet, de teles fines, ferradures, 
cassoles, barrets, ocells cantaires, en fi... de 
tot i més.  
 
La Montserrat, en Llorenç i la Núria anaven 
amunt i avall, amb els ulls ben oberts, 
gaudint de la fira. 
 
Va ser en tombar un carrer quan van topar, 
amb molta alegria, amb el seu company 
Benet. 
 
―He vingut tan bon punt el guardabosc ha après les primeres notes. Li he regalat l’acordió. 
 
―Doncs sí que anem bé! No tenim l’acordió per tocar, ni les herbes remeieres per vendre, ni la mula. 
―es va lamentar la Núria. 

 



 14 

 
Quan es van trobar amb els pares es va 
organitzar un bon enrenou. 
 
―Però vosaltres d’on sortiu? Com heu vingut? 
Que us heu tornat bojos? ―va dir, enfadat, el 
pare d’en Llorenç. 
 
―Pare, nosaltres també volíem ajudar! ―va 
contestar el noi i va explicar el seu viatge i el 
que havia passat amb la nena del gos, el 
guardabosc i l’àvia.  
 
―Jo ja els deia que no vinguéssim! ―va 
exclamar la Núria. 
 

―Bé, ja en parlarem en tornar a casa. Ara quedeu-vos aquí i no feu més bestieses.  
 
Mentrestant, un rogle de curiosos s’havia format al seu voltant i la notícia dels quatre nois es va 
escampar ràpidament per tot el poble. 
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Quan l’alcalde de Vilamar va conèixer 
el que havia passat, s’atansà als nois i els 
va felicitar. 
 
―Heu estat molt valents i heu 
demostrat que teniu un cor molt gran. 
Organitzarem una col�lecta perquè 
pugueu recollir els diners que haguéssiu 
guanyat amb les herbes i amb les 
vostres cançons ―va dir l’alcalde 
mentre els feia lliurament d’una bossa 
amb monedes. 
 
Molts altres veïns també van 
col�laborar amb els xicots que no es 
podien avenir del que veien. Van 
recaptar  prou diners per a la 
construcció del pont somiat. 
 
Els pares van estar contents i els van perdonar. 
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I aquesta és la història de com es 
va poder fer el pont que creua el 
riu i uneix Vilaneu amb 
Vilacalma.  
 
És un pont amb una forma 
curiosa i diferent perquè a la part 
central s’eixampla i forma una 
placeta rodona, amb uns bancs on 
els veïns dels dos pobles es 
troben per xerrar, els nens 
s’ajunten per jugar i els enamorats 
s’agafen de la mà contemplant 
l’aigua del riu que baixa alegre cap 
a Vilamar, el poble solidari. 
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Ara, en Benet, la Montserrat, la 
Núria i en Llorenç s’ha fet grans 
i continuen anant, cada any, a la 
fira de Vilamar.  
 
Però allò que més els agrada és 
compartir la Festa Major amb els 
veïns i sopar plegats enmig del 
pont. Després ballen i envien al 
cel uns focs artificials que 
encenen la nit i fan que l’ombra 
del pont es reflecteixi a la aigües 
argentades del riu. 
 
I qui no ho vulgui creure, que ho 
vagi a veure... 
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Un proverbi africà diu:  
"Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses, pot canviar el món" 
 
El projecte Implica't és fruit del treball d'un equip de persones generoses, solidàries i compromeses, 
vinculades al món de l’educació i que comparteixen entre elles una amistat que les ha portat a 
elaborar aquests projecte amb l’objectiu fonamental de treballar la solidaritat a les aules. 
El projecte Implica’t  abraça totes les àrees i nivells educatius, a la vegada que  presenta un ampli 
ventall de materials, tant de difusió i sensibilització com d’ajuda a la Marató de TV3. 
És un projecte adreçat a tots els centres educatius de Catalunya. 
 
Es pot accedir als materials mitjançant l’adreça: 
 
http://www.xtec.cat/~mlluelle/implicat/index.html 
 
També es pot seguir al bloc, al twitter i al facebook del projecte. 
 
El pont de Vilaneu  té un Jclic amb activitats relacionades.  
 
 

desembre de 2012 
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El pont de Vilaneu és un conte creat per a formar part de les activitats 
Implica't amb La Marató de TV3. 

 
 

El conte ens explica a través dels habitants de Vilaneu què és la solidaritat, l'empatia, 
el compartir, el construir... 

  
Els habitants de Vilaneu proposen construir un pont per poder comunicar-se amb els seus veïns. 
Uns joves amb les seves accions aconsegueixen reunir prou diners per fer realitat el seu somni. 

 
 
 
 
 

 
Amb el suport de 

 
 

 


