
DESCOBRINT UN NOU MÓN 
 
 

Vaig arribar a Barcelona a les 9 de la matí, amb un vol provinent 
de Helsinki, una petita maleta, una intensa sensació de jet-lag i 
una muntanya d’il·lusions. En baixar de la nau, vaig arquejar els 
meus llavis formant un sincer somriure. Vaig somriure per aquell 
primer raig de sol que em va acariciar la pell, ja que em va inundar 
d’un  sentiment  positiu.   
Vaig agafar un tren direcció Manresa, i em vaig embarcar cap al 
meu futur. Em sentia com una aventurera just a punt de descobrir 
un nou món. 
Em dic Neida, i estic estudiant per algun dia arribar a ser agent 
d’assegurances. Estic fent un Erasmus a Catalunya, concretament 
a Manresa, i faig de becària al despatx de les assegurances Santa 
Susanna. Aquí hi tinc una amiga, l’Alba, ella és la secretaria, és una 
jove trempada i riallera, la qual es coneix Manresa com ningú. 
Manresa és una ciutat excepcional, cada dia m’hi trobo més i més 
bé, cada dia conec algun racó que fa que la senti, poc a poc, una 
mica més a dins meu. Com és el cas, per exemple, de la col·legiata-
basílica de Santa Maria de la Seu, l’edifici de l'antic col·legi de Sant 
Ignasi, o la deliciosa Plana de l’Om...o la Buressa. En la qual, jo tinc 
la immensa sort de treballar-hi. En aquest magnífic edifici 
modernista, creat per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa (Manresà 
Il·lustre des del passat 8 d’abril).  
La primera impressió que vaig tenir de la Buressa, va ser com si 
aquest, fos el taló de fons de tota la plaça Fius i Palà. Com si d’una 
gran obra es tractés, la Buressa el castell, i jo, la seva princesa. 
Els dies anaven passant, i jo seguia la meva rutina. Fins que un dia, 
l’Alba, em va convèncer per anar a prendre unes copes. L’Alba, 
havia quedat amb el seu grup d’amics al Sielu, i vaja, jo em sentia 
una mica apartada. De manera que vaig decidir anar a donar un 
tomb. Era de nit, les llums de les cases il·luminaven els carrers, la 
ciutat semblava tenir una àurea misteriosa, però no 
fantasmagòrica; màgica. Passejant pel passeig Pere III,  em vaig 



adonar, que un bull dog, m’estava mirant fixament, tenia una cara 
tan divertida! No vaig poder controlar-me i vaig decidir tocar-lo, i 
llavors va ser quan em va mossegar. 
Em vaig despertar en una habitació de parets blanques, plena de 
gent amb bates també blanques corrent d’un lloc a un altre, un 
lloc ben trist. Em feia una mica de mal el cap, però no era res greu. 
Tenia un xicot mirant-me a la cara, ben pàl·lid i amb una cara de 
preocupació. Va resultar, que com que no estic acostumada a 
veure alcohol (i al bar em vaig prendre un parell de copes) aquest 
em va acabar afectant més del que em pensava, i amb la 
mossegada de l’animal, vaig acabar desmaiant-me. Al saber-ho 
tot, vaig aixecar-me per vestir-me tant ràpid com vaig poder, no li 
vaig ni donar les gràcies i vaig marxar avergonyida. 
Vaig arribar al bar, i l’Alba encara hi era! Ni tant sols s’havia 
adonat de la meva absència. En el fons, molt el en el fons, tot allò 
em feia molta gràcia. Però a l’Alba, mai li vaig explicar res del que 
va passar. 
Els dies següents, me’n vaig penedir de no haver donat les gràcies. 
Fins que un dia, un dia que plovia i feia fred, vaig acabar el meu 
torn de feina, i vaig córrer cap al meu petit apartament de lloguer, 
i al mateix passeig que l’altre vegada, vaig tornar a veure el bull 
dog, però aquesta vegada, aquest no em mirava pas a mi, sinó, al 
seu amo; el xicot de l’hospital. Vaig fer una correguda per acostar-
m’hi, li vaig donar les gràcies, i el vaig convidar a sopar. A partir 
d’aquí, ens varem anar coneixent, i cada cop érem més amics, fins 
que va passar el que tots esperàvem, varem acabar com a parella. 
Van passar els mesos, i cada dia m’hi sentia millor, però trobava 
molt a faltar la meva Finlàndia natal. Fins que va arribar el dia de 
tornar a casa. Em vaig acomiadar de tots els meus amics, i dels 
companys de Santa Susanna, i per descomptat de l’Alba, però, no 
sabia com acomiadar-me d’ell. De manera que no ho vaig fer. Si, ja 
s’havia que era una bogeria. Al tornar a casa, ho trobava tot tant 
diferent...Vaig acabar la poca part que em quedava de carrera i 
me’n vaig  a tornar a Manresa. En arribar el vaig trucar, però no 
em va respondre, el vaig buscar i però no el vaig trobar. I si ell 



estava buscant-me a Finlàndia? Però vaja, això ja és una altre 
història! 
Ai Manresa! ciutat de catalans, aferrats a la terra, ciutat d’amors 
d’una finlandesa, ciutat d’històries per a recordar. 
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