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Creació

L’ última mitja horaL’ última mitja hora
La Daina és una nena de sis anys, viu en un bosc La Daina és una nena de sis anys, viu en un bosc 
amb la seva mare en una caseta que està prou bé amb la seva mare en una caseta que està prou bé 
per a dues persones. per a dues persones. 

Un dia a l’ hora de fer el sopar no tenien   alimentsUn dia a l’ hora de fer el sopar no tenien   aliments  
i  la Daina va anar a pescar al llac dels Albenís .i  la Daina va anar a pescar al llac dels Albenís .
Un cop allà va llençar la canya. Va passar un Un cop allà va llençar la canya. Va passar un 
quart d’hora i encara no havia picat cap peix. quart d’hora i encara no havia picat cap peix. 
Quan ja eren les sis de la tarda, va pescar-ne un. Quan ja eren les sis de la tarda, va pescar-ne un. 

Va decidir esperar a  pescar-ne  un altre. Al cap deVa decidir esperar a  pescar-ne  un altre. Al cap de  
mitja hora va passar una cosa molt estranya. mitja hora va passar una cosa molt estranya. 

L’aigua començava a tenir un color estranyamentL’aigua començava a tenir un color estranyament  
taronja i al final va agafar un color vermellós . taronja i al final va agafar un color vermellós . 

La Daina es va espantar molt i  va voler marxar,La Daina es va espantar molt i  va voler marxar,  
però en donar mitja volta va relliscar i va caure aperò en donar mitja volta va relliscar i va caure a  
l’aigua.  Per  les  seves  cames  passaven  cosesl’aigua.  Per  les  seves  cames  passaven  coses  
relliscoses i el fons del llac no es veia .relliscoses i el fons del llac no es veia .

En  voler  sortir  per  tornar  a  casa  ,  una  forçaEn  voler  sortir  per  tornar  a  casa  ,  una  força  
l’estirava  dels  peus  cap a  sota.   La  pobra  nenal’estirava  dels  peus  cap a  sota.   La  pobra  nena  
s’ofegava. Estava tancada dins d’un cub de vidres’ofegava. Estava tancada dins d’un cub de vidre  
transparent i només tenia  un martell que hi haviatransparent i només tenia  un martell que hi havia  
al seu costat per trencar el vidre del lloc on eraal seu costat per trencar el vidre del lloc on era  
tancada.tancada.

Va  fer  tots  els  esforços  per  trencar  el  cub  queVa  fer  tots  els  esforços  per  trencar  el  cub  que  
surava   dins  de  llac.  Estava  espantada  i  vasurava   dins  de  llac.  Estava  espantada  i  va  
començar a plorar.  Ja eren les set i no sabia quècomençar a plorar.  Ja eren les set i no sabia què  
fer.  Quan havien  passat  tres  hores,  va  aparèixerfer.  Quan havien  passat  tres  hores,  va  aparèixer  
una fada que es deia Dasha. una fada que es deia Dasha. 
La fada de les sis mitges hores.  La fada de les sis mitges hores.  

Daina li preguntà si la podia ajudar. La fada li vaDaina li preguntà si la podia ajudar. La fada li va  
dir que sí , però amb una condició: la nena havia dedir que sí , però amb una condició: la nena havia de  
fer una habitació per la fada, en un calaix, i tambéfer una habitació per la fada, en un calaix, i també  
n'hauria de tenir cura. Van tornar a casa i el tempsn'hauria de tenir cura. Van tornar a casa i el temps  
va retrocedir al dia anterior.va retrocedir al dia anterior.

Daina vaDaina va  anar al col·legi i, a la tarda, va anar aanar al col·legi i, a la tarda, va anar a  
casa. Va tenir cura de la fada i se'n va anar a jugarcasa. Va tenir cura de la fada i se'n va anar a jugar  
amb la Carla, la  seva  millor  amiga.  A la  nit  vaamb la Carla, la  seva  millor  amiga.  A la  nit  va  
tornar a casa.  No es trobava massa bé. Segons latornar a casa.  No es trobava massa bé. Segons la  
mare tenia la grip.mare tenia la grip.

La mare la va posar al llit ben tapada i li va fer unLa mare la va posar al llit ben tapada i li va fer un  
petó.  La fada, a l’endemà, esperava  que la nenapetó.  La fada, a l’endemà, esperava  que la nena  
la  protegís  i  li  donés  menjar,  tal  i  com li  haviala  protegís  i  li  donés  menjar,  tal  i  com li  havia  
promès,  però la  Daina no tenia suficient força i ...promès,  però la  Daina no tenia suficient força i ...

A l'endemà, la fada ja no hi era. La Daina es vaA l'endemà, la fada ja no hi era. La Daina es va  
començar  a  trobar  millor.  A  la  tarda,  va  anar  acomençar  a  trobar  millor.  A  la  tarda,  va  anar  a  
passejar  pel  bosc.  Caminant  va  sentir  com  unpassejar  pel  bosc.  Caminant  va  sentir  com  un  
animal  s’ofegava.  Els  sorolls  venien del  llac  i  vaanimal  s’ofegava.  Els  sorolls  venien del  llac  i  va  
anar cap allà,  però... no hi havia res. Els sorollsanar cap allà,  però... no hi havia res. Els sorolls  
van aturar-se.   Va mirar  el  rellotge havia  passatvan aturar-se.   Va mirar  el  rellotge havia  passat  
mitja hora i havia de tornar a casa. Es va girar i ...mitja hora i havia de tornar a casa. Es va girar i ...

Una ombra la va tirar al llac.  Volia escapar però jaUna ombra la va tirar al llac.  Volia escapar però ja  
no podia,  hi havia una corrent que la tirava cap ano podia,  hi havia una corrent que la tirava cap a  
baix.  baix.  

La nena s’ofegava, la nena s’enfonsava, la nena esLa nena s’ofegava, la nena s’enfonsava, la nena es  
moria. Des d'aquell dia ningú va tornar a saber resmoria. Des d'aquell dia ningú va tornar a saber res  
d’ella.d’ella.

Notícies
L' any 1959 al llac dels Albenís  es va trobar una 
camisola d’un color verd descolorit i  el  cadàver 
d’una nena. 

La nena es creu que es deia Daina d’Elucci.  Van 
voler  avisar  la  seva  mare  per  verificar-ho, 
però era massa tard.

La senyora d’Elucci havia mort assassinada  mitja 
hora abans.   


