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Hi havia una vegada un home que es deia Joan perquè el seu pare, el seu avi, el seu 

besavi i el seu rebesavi es deien tots Joan. En Joan era un home alt i fort, amb els ulls 

blaus i el cabell ros. Era un home intel·ligent i simpàtic amb tothom. Al barri tots deien 

que si necessitaves ajuda amb qualsevol cosa li demanessis a en Joan perquè sempre 

estava disposat a fer-ho tot.  

En Joan treballava a la rellotgeria del seu pare, un negoci que havia passat de generació 

en generació des del rebesavi Joan. A partir del rebesavi, tothom es va guanyar la vida 

així. Per això, en honor al rebesavi, tothom es deia Joan. 

En Joan tenia una xicota que es deia Maria. La Maria era una noia alegre, simpàtica, 

dolça i senzilla. La Maria era alta per l`època, prima, de cabell llarg i castany i uns ulls 

d´un color verd profund que a tots enamorava. 

La Maria era la germana d´un amic d´en Joan del servei militar, en Miquel. Una tarda 

tornant d’un sopar d’amics, en Joan i en Miquel van trobar la Maria al carrer que 

tornava de visitar una amiga. En Miquel els va presentar i des d’aquell moment es van 

enamorar. 

Al cap de dos anys en Joan va demanar a la Maria de casar-se i ella li va dir que sí. La 

Maria estava molt contenta i es va posar a preparar el casament. No parava perquè 

estava emocionadíssima. No mirava les notícies, però un dia al sortir al carrer va sentir a 

les veïnes que deien que la guerra havia esclatat. 



La Maria va anar a veure en Joan a la rellotgeria i li va dir que el millor era casar-se de 

seguida. En Joan li volia dir a la Maria una cosa però ella no l’escoltava. Finalment ell 

va alçar el to de veu i va dir ”Maria, haig d´anar a lluitar”. 

Ella insistia a casar-se ni que fos en aquell mateix moment però ell deia que no, per por 

a no tornar. 

Al cap d´una setmana en Joan ja estava preparat. Havia d´agafar el tren de les cinc per 

arribar al seu destí. La Maria no va arribar a temps per acomiadar-se. Va estar plorant 

tota la nit fins que es va auto convèncer que ell era el culpable de que ella estigués així, 

tan trista .I d’un dia per l’altre la Maria que tots havíem conegut, aquella noia tan dolça i 

alegre, es va convertir en una dona esquerpa, seriosa i sense cap interès per res. 

La guerra va ser molt dura i horrible. En Joan recorda que abans d’entrar en combat per 

primera vegada li va passar tota la seva vida, memòria i records pel cap. Sentia molta 

ràbia, per tenir tan mala sort. Pensava en la Maria. Al estar tan distret, el van atacar per 

darrere. El van ferir molt greument però se´n va poder sortir. 

La guerra va ser llarga i va trigar més de cinc anys en tornar. Però ho van aconseguir, 

van guanyar.  

Quan la Maria va saber que la guerra havia acabat, es va posar molt contenta. Havia 

estat confosa durant molts anys, donant la culpa a en Joan, però es va dir a si mateixa: 

“Ningú té la culpa, és la llei que envia els homes a la guerra”. Per tant va tornar a ser la 

mateixa d´abans. 

La Maria esperava el retorn d’en Joan amb molta paciència. Era estrany que encara no 

hagué tornat.  



La raó per la que en Joan no tornava, era que per culpa de la ferida greu que li havien 

fet; va estar molt temps a l’hospital militar i no el deixaven sortir en aquell estat. 

Els pares de la Maria van perdre la confiança. Per culpa de la guerra havien quedat 

pobres i van obligar a la Maria a casar-se amb un home gran i ric. La Maria es va 

enfadar molt amb els seus pares perquè ella encara confiava amb en Joan.  

Al cap d´uns quants dies, va rebre una carta d´en Joan que li explicava perquè no podia 

venir. La Maria li va contestar i li va dir el problema que tenia amb els seus pares però 

no va rebre resposta d´en Joan. La Maria va dubtar si ell s’havia enamorat d’una altra i 

va dir “faré el que diguin els meus pares”. 

El dia del casament va arribar. Tothom estava a l´església i la Maria estava molt elegant 

amb el vestit de núvia.  

Quan la Maria va arribar, del braç del seu pare, el cor li va començar a bategar molt 

ràpidament perquè va veure en Joan a un racó de l´església. La Maria va arrencar a 

córrer cap a ell i li va dir: “jo encara t’estimo”. Ell va respondre: “jo també” i van fugir 

els dos junts. 

Ell era el meu avi i ella la meva àvia. Gràcies a ells jo estic aquí, però mai sabreu si   

aquesta història és veritat o només és un conte. 


