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La Maria és una noia eixerida que, de petita, va viu-

re en un poble petit envoltat de muntanyes. La seva 

mare i la seva àvia eren tan aficionades a les plantes 

i a les seves propietats que, mentre van viure en el 

poble, en feien remeis per a tots els veïns de la vall. 

La gent deia que la mare i l’àvia de la Maria eren tre-

mentinaires. I és veritat que ho eren.

Tot i que tothom tenia cotxe i que, quan algú ho ne-

cessitava, es podia acostar a les farmàcies dels po-

bles veïns, la mare de la Maria sempre va pensar que 

era molt important que la gent que ho volia pogués 

continuar curant-se amb les plantes. Va ser per això 

que també va voler ensenyar els coneixements a la 

Maria i que, mentre vivia al poble, cada vespre, quan 

ella tornava de col·legi, va ajudar-la perquè apren-

gués els noms i les propietats curatives de cada 

planta.
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Quan la Maria va fer 10 anys,  però, la seva 

mare va trobar feina en una ciutat petita, no 

gaire lluny de casa. Va decidir anar-hi a viure. 

La Maria, doncs, va haver de canviar de col-

legi. Al començament, s’enyorava, però ben 

aviat va fer dos amics, en Lluc i la Clàudia, i va 

conèixer la Roser, una professora, que va ani-

mar tots els nois i noies de la classe a portar 

plantes florides per treballar-les.

A mesura que la Maria va anar coneixent més 

els seus nous amics, va descobrir que eren uns 

grans enamorats de la natura i que es mera-

vellaven quan veien que ella sabia fer moltes 

receptes amb plantes remeieres. 
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Va arribar un dia que la Clàudia, que era molt 

presumida, va proposar a la Maria i a en Lluc fer 

colònies i sabons amb plantes aromàtiques. La 

Maria hi va estar d’acord de seguida, però en 

Lluc va pensar que potser trobaria alguna cosa 

millor per fer i no es va voler comprometre. 


