
Història d’una maduixa 

 

 

Hola, me diuen Fraga. A què me coneixes? Vaig néixer a Huelva i soc una maduixa; sí, 

sí, d’aquelles  que tu menges i són tan bones. Soc una d’elles, ara te convit a saber quin 

és el meu procés fins arribar al teu plat. 

 

Primer de tot te present a la meva mare, na Frauli, què és una maduixera molt gran que 

ens té en braços a la meva germana i a mi. Ma mare ens aguanta a totes. Jo tenc onze 

germanes. 

 

Cada dia ve el nostre amic Antonio, que agafa les maduixes que tenen més vergonya o 

sigui, les que estan més vermelles. Ell també ens rega amb una miqueta d’aigua fresca 

perquè no tinguem gens de calor. Avui a les meves germanes i a mi no se què ens ha 

passat però ens hem posat molt molt vermelles, així que quan ha vingut n’Antonio ens 

ha agafat. Ens ha posat en una caixa i ens ha duit amb una màquina molt grossa que ens 

ha dit que es deia tractor o alguna cosa semblant. Bé, tu ja ho sabràs! M’ha fet molta 

pena separar-me de ma mare, però també tenia ganes de començar una nova aventura. 

 

N’Antonio ens ha explicat que ens farien moltes coses però que cap d’elles ens faria 

mal. Primer de tot ens han tret una llavors del cos a cada una i ens han dit que la 

plantarien al costat de la mare, així la nostra llavor perdurarà per sempre. Després, ens 

han fet un massatge amb aigua i ens han deixat ben netes. Finalment, a l’hora 

d’empaquetar-nos m’he trobat amb en Frec, un maduixot molt guapo i ben plantat. Ens 

hem fet amics i hem demanat si ens podien empaquetar junts a mi, en Frec i les meves 

germanes. I ens ha donat permís. Avui tot va bé! 

 

Després ens han portat amb un camió fins al port de València i allà ens han posat dins 

d’un vaixell molt gran. Durant el trajecte, en Frec m’ha explicat que als seus germans ja 

fa uns quants anys que se’ls van endur i per això la gent el tractava tant bé, perquè no 

tenia germans. 

 

En arribar , ens han dit que érem a Mallorca, una illa de les Illes Balears. Després 

d’estar esperant una bona estona a que obrissin les portes ens ha vingut un policia i ens 



ha demanat a on anàvem. He sentit que el camioner li deia què anàvem a Artà i el 

policia li ha programat la ruta en un GPS. 

 

Hem estat molta estona dins del camió fins que al final hem arribat a un lloc. Jo ja me 

pensava que havíem arribat, però no, anava molt errada. El camioner ha obert la porta 

del darrere del camió i he vist un cartell que posava Es Cruce. Resulta que l’home anava 

a berenar. Després, en tornar, ens ha regat amb una aigua ben fresca. I ens ha dit que 

encara estàvem a la meitat del trajecte. No sé perquè, però el trajecte de Manacor fins a 

Artà s’ha fet més curt. Jo supòs que ha estat perquè havíem rebut aigua i ja no teníem 

gens de calor. En arribar , ens han fet dormir en un magatzem molt fosc però fresquet. 

 

L’endemà dematí ens han col·locat dins la botiga anomenada Agromart i  allà dins ens 

han estat ruixant cada deu minuts amb vapor. Que guai! 

 

Al capvespre ha vengut una mare amb uns nins que venien a cercar cols. Els nins han 

assenyalat el meu paquet i han dit que tenia molt bona pinta. Fins i tot,  han dit que jo 

era la que feia més bona pinta de tots. Aleshores sí que sí que m’he posat vermella. La 

mare els ha dit què sí que podien comprar el paquet i ells han fet una bona festa! 

 

Quan anàvem dins el cotxe he sentit que discutien per qui se’m menjaria. Fins i tot han 

fet un sorteig. Li ha tocat a en Pau i s’ha posat molt content. 

 

L’endemà de ser a casa, a l’hora de dinar, he sentit que deien que ens menjarien, i que 

semblàvem tan bones que no necessitaríem ni sucre. En Pau, quan me tenia al plat, ha 

comentat que quin trajecte més llarg devíem haver fet per arribar fins aquí. Quan tocava 

menjar-me a mi, en Pau ha dit que jo semblava tan especial que me volia compartir amb 

tots els de la taula i m’ha semblat una idea fantàstica. I és que no hi ha res millor que 

compartir! 


