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L’Espigó 
 

Prop d’un poble pesquer hi ha una petita platja, molt bonica, de sorra 

blanca i fina       amb  aigua cristal·lina  i  al fons un espigó. En aquesta 

platja viu el cranc Sergi. 

En Sergi viu molt tranquil, es passeja per la platja, a vegades es posa dintre 

l’aigua i fa el que vol durant la setmana. Però quan arriba el cap de 

setmana, la platja es plena de gent. El dissabte a primera hora del matí es 

comença a omplir de tovalloles, para-sols, hamaques  i famílies senceres 

per tot arreu. 

És quan en Sergi marxa i s’amaga a l’ espigó, entre les roques. Allà troba 

amagatalls i petites coves on refugiar-se.  

Un diumenge buscant un amagatall entre les fosques i dures  roques 

envoltades d’algues relliscoses, es va trobar un ser molt estrany. 

En lloc de tenir una closca dura per protegir-se i unes grans pinces per 

defensar-se, era tou i enganxós, tenia un cap molt gran i  el més estrany 

de tot , tenia vuit potes. Era el pop Roc. 

El Sergi li va preguntar  què feia allà,  li va dir que també s’amagava  de la 

gent com ell.  Es van anar coneixent, cada dia es trobaven i anaven mar en 

dins,  es deixaven endur per les onades i tornaven a  l’espigó,  fins que un 

dissabte uns nens van venir amb una xarxa i van capturar a en Sergi 

allunyant-lo del seu hàbitat d’aigua salada .  En Roc es va quedar molt 

trist. 

El van posar dintre d’una  galleda de color groc i el Sergi només podia 

mirar cap al cel. Els  nens van continuar jugant. 
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Aleshores un grup de nens més grans que jugaven a la pilota li van donar a 

la galleda i es va tombar i en Sergi va poder sortir i tornar al mar amb el 

seu amic en Roc,  que el trobava a faltar. 

Tots dos van decidir endinsar-se i buscar una roca on poder viure allà 

dintre d’aquell fantàstic mar. 

I així ho van fer, van trobar una gran roca on viure, van conèixer peixos 

,dofins, estrelles de mar, meduses... i més pops i més crancs i es van fer 

amics de tots els peixos que vivien per allà prop. 

I en Sergi i en Roc també van vigilar que cap pescador els capturés i cap 

tauró d’allà prop tampoc se’ls mengés.  

I van viure molt bé ells dos dintre del fons marí,  per sempre més. 

GAVINA  

 


