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Benvolguda I., 

Aprofite la retenció del trànsit per enviar-te la primera 

postal de les vacances. Sí, ja sé que diràs que sóc un 

antic, que això no s’estila i que, si els carters estivals 

no acaben perdent la postal o deixant-la en la bústia 

d’eixa veïna que tant odies (espere que això no passe amb 

la present, i que, si de cas, acabe a ca eixa veïna tan 

simpàtica, opció possible al 50 %), si els carters, deia, 

no acaben perdent aquesta enorme postal de la Universistat 

d’Alacant, t’arribe el meu amor i el meu desig d’encetar el 

millor dels viatges, el de les vacances d’estiu.  

Enguany he decidit passar deu dies sense parar de córrer, 

compartint cotxe gràcies a una web que es dedica a posar en 

contacte conductors que tenen places buides. Com que jo el 

que volia era una destinació divertida, però poc habitual, 

m’ha costat trobar cotxe. Però a la fi, l’he trobat. Espere 

que, superades les retencions –com la que estem patint ara, 

en una via bastant cèntrica-, tot siga més fàcil. Vaig a un 

campament per a reconstruir un poble abandonat. Jo havia 

mirat d’anar a Benicurruc, a l’interior de València, però, 

una vegada trobat el meu company, aquest em va convèncer 

per anar a un poblat que està prop, la Penya Grisa, que diu 

que és millor. Jo no coneixia aquesta destinació, però el 

meu company, que deu tenir la mateixa edat que nosaltres i 

que diu que estudia Arquitectura i vol fer un màster de 

restauració de patrimoni rural, em va convèncer dient que 

és una oportunitat, que allà només treballen pocs 

voluntaris, mentre que a Benicurruc ja està quasi tot 

restaurat. Em va enviar unes imatges sorprenents. 

Està sent un viatge ple de sorpreses. La primera, que les 

dues xiques Erasmus belgues no han pogut acompanyar-nos. 

Miquel diu que una ha tingut un familiar malalt i que 

l’altra no s’ha atrevit a venir sola amb nosaltres. 

Després, i això em fa molta gràcia, s’ha  posat histèric 

quan hem vist un guàrdia civil o policia. Ha preferit 

convidar-me a desdejunar el cafè que portava que paràrem a 

cap bar. Sort que estem en vacances i que no he de conduir, 

perquè ara tinc més son que abans de beure les dues tasses. 



Els ulls se’m tanquen i crec que dormiré fins que arribem. 

Ara diuen a la ràdio una cosa sobre un xicot que ha estat 

segrestat uns dies en una casa abandonada. Tinc tanta son 

que no ho acabe d’entendre. Miquel diu que millor que posem 

música i somriu. Jo accepte les seues propostes. Crec que 

serà un viatge agradable i carregat d’experiències: la 

natura, el treball, conèixer noves persones. Diuen que 

convivint i viatjant coneixes la gent. Jo crec que he 

trobat un bon amic. No creus? 

El teu amic, 

Vicent 


