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Hi havia  un caragol  que caminava tot  sol.  Estava molt 
trist perquè el seu amic l’havia deixat. Una papallona que 
volava  prop  d’ell  s’hi  va  acostar,  i  quan  va  veure  que 
estava ensopit el va voler animar.

Es va posar a volar i fer acrobàcies davant d’ell. Quan va 
veure que el caragol reia, es va posar molt contenta. Cada 
dia l’anava a veure i aconseguia fer-lo riure.

De  mica  en  mica  el  va  anar  estimant.  Cada  dia  que 
passava l’estimava més.

Un dia la papallona no el podia animar. Es va acostar per 
preguntar-li  què  li  passava.  Ell,  plorós,  va  dir-li  que 
buscava un caragol com ell que se l’estimés i volgués ser 
el seu amic per a sempre. La papallona va decidir ser la 
seva acompanyant, però el que no sabia era que cada dia 
l’estimava més.

Un dia la papallona va obrir les ales per abraçar-lo i va 
fer-li molts petons. Les baves del caragol la van embolicar 
com si fossin un bàlsam amorós. Ella se sentia feliç. Però 
el caragol es va posar molt  seriós i  quasi renyant-la va 
dir-li que la convidada l’endemà a menjar unes quantes 
flors.  La  papallona  trobava  estrany  que  el  caragol  fes 
aquella  cara.  L’endemà es  va  refregar  les  ales  per  una 
pedra molt blanca perquè brillessin.

Quan van acabar de menjar flors, el  caragol se la mirà 
fixament i va dir-li que tenien de deixar de veure’s perquè 
el que ell volia era un caragol, i que no li fes mai més cap 
abraçada. La papallona va tenir un disgust molt gran, i no 
podia creure el que acabava de sentir. Es va posar a plorar 
desconsolada. L’estimava tant que no podia pensar que 
ell no la volia veure. Estava tan trista que va pensar que si 
era per culpa de les ales, que el caragol no la volia veure, 
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se les  tallaria  i  s’aniria  arrossegant  per  terra prop d’ell 
sense  que  ell  se  n’adonés.  Un conillet  la  va  ajudar.  El 
conillet,  quan  va  saber  la  història  d’amor  que  li  va 
explicar la papallona, va dir-li que el que ella sentia pel 
caragol  era  el  sentiment  més  sublim  d’admiració  i 
entrega, que és el que fa falta per escriure poemes que 
s’enlairin fins a l’Univers,  que és l’amor que senten els 
grans compositors i que fa que els pintors puguin plasmar 
en els seus quadres mil sensacions amb colors magnífics, 
que  l’art  és  el  fruit  del  gran  amor  que  ella  sentia  pel 
caragol.

El caragol no trobava aquell caragol que estava segur que 
el faria molt feliç. Trobava caragols que l’abandonaven i 
ell va pensar més d’una vegada en aquella papallona que 
l’havia estimat tant. Tot passejant va notar que es posava 
a ploure; sobre l’herba va trobar la papallona sense ales. 
Tenia fred i estava mullada. Feia temps que no la veia i es 
va posar content. La va deixar entrar dins la seva closca i 
va deixar que dormís.

L’endemà la papallona va veure la cara del caragol que 
somreia;  ella va ser molt feliç perquè encara l’estimava 
molt. La papallona va sortir de la closca i d’una manera 
màgica li van créixer dues ales noves, més boniques que 
les que tenia abans. Es mirà el caragol i li va dir: “No et 
preocupis: només les faré servir per volar i fer acrobàcies 
perquè riguis. Ja sé que no vols que t’abraci, però deixa’m 
volar prop teu”.

Al cap d’un temps, la papallona no podia volar. En el seu 
cor hi havia tant d’amor que pesava massa. El caragol se 
la va posar a sobre la closca i la portava prop de les flors 
que més agradaven a la seva amiga. Ella obria les ales per 
tapar-li els rajos de sol mentre ell menjava herba.
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Sobre l’herba passejava una eruga, verda i lliscosa, que es 
va posar a riure de manera maliciosa i burleta: “On s’és 
vist, una papallona i un caragol que s’estimen! No he vist 
mai una cosa tan ridícula!”.  El conillet la va sentir i  va 
dir-li  molt  enfadat:  “Calla,  eruga  rastrera,  xafardera  i 
dolenta!  Segueix  el  teu  camí  camuflant-te  amb  l’herba 
perquè no et trepitgin. El teu esperit mai s’elevarà com el 
de la papallona, perquè no has nascut per estimar. El teu 
pensament  mesquí  impedeix  la  tolerància  i  valorar  els 
sentiments”.

Un dia, la papallona es va embolicar amb les ales i es va 
anar assecant. El caragol plorava; la trobava a faltar. Es 
va adonar que ell també l’estimava molt.

El vent es va endur la pols de la papallona fins al cel. Allà  
es convertí en un estel. Quan el caragol es va tornar una 
bola de pols el vent el va portar al costat de l’estrella de 
colors.

Tots  dos  es  van  reconèixer  i  van  ajuntar  la  seva  llum. 
S’estimaven  tant  que  aquesta  abraçada  seria  per  a 
sempre.

L’amor i l’amistat no es busquen: es troben. 
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