
El passat 26 d’octubre, organitzat per Suport Castellar, a la Sala d’actes del 

Mirador, es va realitzar una activitat especial: Uns contes de la mà de Rosa Fité. 

La sala gairebé era plena, de grans i algun menut, i vàrem poder gaudir d’una 

estona entranyable, gairebé tant especial com ser dins d’un conte. 

De la mà de la Rosa vam viatjar per quatre contes: 

El de la princesa Elisenda, que tenia ben enamorat un mosso de quadra que 

somiava amb l’amor de la noia i va insistir i perseguir aquest objectiu tota la 

vida. Malgrat la seva insistència, el seu amor mai va ser correspost. “ No sempre 

podem aconseguir tot allò que volem”. 

Després va arribar el torn del conte de la sabata que volia ser mocador. La 

sabata estava farta de rebre xuts de pilota al ben mig dels nassos i envejava els 

mocadors, ben nets i plegats de la calaixera del seu propietari. Quan el seu 

desig va ser concedit, va esdevenir mocador. Però ser mocador no era pas tant 

bonic com semblava. La vida de mocador va resultar estar ben empastifada. “ 

Som el que som i cal aprofitar-ho”. 

Tot seguit vam conèixer la historia d’un nen a qui li passava una cosa ben 

curiosa : Se li escapaven els pensaments i tots els podien escoltar. Això li va 

portar algún que altre disgust però per contra va poder declarar el seu amor a 

una nena del que n’estava bojament enamorat… “ De no ser pels pensaments 

que brollaven fora d’ell sense control, segurament mai hauria tingut valor per 

declarar-s´hi”. 

I el darrer conte, el conte de la Maria Rodetes, que de tant lluitar i treballar i 

lluitar i treballar pel seu somni de construir rodetes de tota mena, va perdre tota 

la il.lusió. I la seva tristor la va fer amagar-se dins la seva closca; fins que un dia 



en que el món i el temps es van aturar per una rodeta que no funcionava; la 

Maria i només la Maria era la persona capaç de fabricar una nova rodeta per 

solventar tal caos. I quan la Maria Rodetes se’n va adonar que ella feia tanta 

falta perquè el món no s’aturés, va ser conscient que ella era molt important… “ 

I és que tots tenim dins una rodeta, per petita que sigui, que és la nostra rodeta, 

que ens fa únics, especials i imprescindibles”. 

Amb molta tendresa, una gran simpatia, imaginació, empatia i enginy, la Rosa 

ens va fer riure, ens va emocionar. Ens va regalar una estona de conte. 

Senzillament Genial! 

Eva Juni 
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