UN LLIBRE ES UN TRESOR
Un relat de: montserrat vilaró berenguer
L´ estiu dels meus onze anys vaig tenir l'aventura més gran de la meva vida. Al costat de tres acompanyants vaig
viatjar en un globus anomenat Victòria. Érem el doctor Fergusson, en Dick , Joe i jo, una nena somiadora d'un
poblet de l'interior de Catalunya.
Junts vàrem gaudir de paisatges meravellosos, vàrem contribuir a la salvació d'un missioner assetjat per tribus
d'Africà. Vam viatjar per damunt de les Cascades Victòria, jo podia sentir la remor de l'aigua aquell brogit
endimoniat de les forces de l'univers l'aigua m'esquitxava la cara, mai havia vist meravella igual que les Fonts
que diuen són del Nil, el riu sagrat dels Faraons . Per una nena fantasiosa el fet de buscar aigua i menjar fins a
trobar un gran Oasis va ser una mica fort , més l'aventura era massa bonica per no tenir por ni pensar en res més.
Sobrevolant el llac Victòria vaig fer com els meus companys, ens vam enganxar a la xarxa ,no podíem perdre el
nostre mitja de transport. Tot i així no hauríem acabat bé de no ser per uns soldats francesos amb la seva llanxa
ens vàren salvar.
Cinc setmanes va durar el meu viatge, cinc setmanes dins l'història de Juli Verne, per mi va ser un viatge de
marevelles. Un dia amb pesar vaig tancar el llibre on hi havia un bonic globus a la portada , el vaig agafar i el vaig
tornar al seu propietari el senyor Manel.
El vaig trobar a casa seva envoltat del telescopi, els llibres i escoltant com sempre amb el gramòfon les
Gymniopédies de Satie. Va somriure i va dir : Ja veig Mina que has gaudit de valent, el llibre t´el regalo a canvi
vine avui a veure la posta de sol , estaves tan enfeinada que ho hem deixat una mica en suspens oi?. Més no hi
fa res, viatjar en globus bé s'ho val. Tots haurien de viatjar amb ell una vegada a la vida. Per cert Mina, ja els vas
ensenyar les Constel.lacions?. En el meu viatge fa temps vam tenir eclipsi de Lluna i tot va dir. Guarda el llibre és
un tresor, no oblidis mai això menuda.
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