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L a nit més freda de l’hivern passat, em va 
passar una cosa terrible: vaig caure del llit 
i vaig tenir la mala sort de caure al lloc on 
tinc els llibres. Llavors, tots van caure a sobre 

meu i, de sobte, vaig arribar al país de la Fantasia. 

El primer personatge en què em vaig convertir va ser Spiderman. 
Vaig enfilar-me per les parets i vaig guanyar molts dolents, com 
l’home de sorra. El doctor Octopus va ser difícil, però també vaig 
aconseguir derrotar-lo, juntament amb en Venom i el Fullet Verd. 

Després de guanyar-los a tots, vaig anar a parar al lloc de Bat Pat. 
És un ratpenat que és detectiu. Li vaig preguntar si sabia on estava 
i em van dir que era en el món de Bat Pat. Que bé! Hi vaig anar i 
hi vaig trobar un munt de casos i misteris per resoldre. 

Després vaig ser en Gocu. Va ser molt divertit perquè feia moltes 
lluites i totes les guanyava. També vaig conèixer un noi que 
portava un Ferrari descapotable de color negre que pels tubs d’es-
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entrar a la casa de maons. El llop es va llançar per la xemeneia i, 
com que en aquell moment estàvem fent el sopar, es va cremar la 
cua.

Després vaig viure un altre episodi: jo era un follet que va veure 
com una bruixa va donar a la Blancaneus una poma enverinada. 
Ella se la va menjar, es va adormir i no es despertaria fins que un 
príncep la salvés. Aleshores, la bruixa es va quedar bocabadada en 
veure que jo anava a buscar el príncep per salvar la Blancaneus...

Més tard, se’m va despertar la gana i vaig anar a veure com era 
el món de les Pizzes. En vaig menjar milions, de diferents gustos, 
com ara, de quatre formatges, de pernil i formatge, de tonyina, 
etc. I encara tenia més i més gana!

Tot seguit, vaig dirigir-me al món de les Llaminadures. Va ser 
com un somni de veritat. Hi havia llaminadures de maduixa, de 
llimona, de poma, de menta i de molts més gustos. Totes eren 
boníssimes. Però encara em faltava alguna cosa. És clar, la fruita! 
Llavors, vaig començar a menjar fruita de tot tipus: pomes, 
plàtans, taronges... Tota m’agradava moltíssim.

En acabar, em vaig rentar les dents 100.000.000.000  de vegades. 
I amb les dents ben netes, vaig anar a parar a l’època dels dino-
saures. Va ser molt divertit perquè em vaig convertir en un tira-
nosaure molt fort, però que no podia córrer gaire estona perquè 
era molt gran i gros. De cop i volta, jo era un triceratops i ja no 
m’agradava la carn. 

capament sortia un foc de color blau. El noi que el portava era 
molt lleig, però tenia una màgia que podia fer que es transformés 
en el que volgués durant un minut. Amb aquest noi, que es deia 
Oolong, vam viure moltes aventures. Vaig passar una mica de por 
perquè conduïa molt i molt ràpid i feia salts enormes. 

De cop i volta, em vaig trobar a l’Àfrica. Allà vaig ser el rei de la 
selva, buscant menjar pertot arreu. Hi vaig conèixer molts anima-
lots d’allò més sorprenents, com els babuïns i els fennecs. 

També vaig anar a parar a l’Amèrica del Nord i allà vaig ser un 
lleó marí. Menjava calamars i peixos i em passava tot el dia nedant. 
També vaig ser una tortuga amb punxes a la closca. Pobrets, els 
cucs, els ratolins, les granotes..., tots sortien corrents quan em 
veien. És clar, me’ls volia menjar.

Després vaig ser el cos humà, em vaig convertir en un metge. Això 
em va servir per aprendre moltes coses sobre la sang i els òrgans 
que tenim al nostre cos. 

Després vaig trobar en Peter Pan, amb qui em vaig divertir molt 
perquè estàvem tota l’estona volant. Teníem dues llunes, una la 
del nostre món real i l’altra la del “País del Mai Més”. Amb els 
nostres poders, lluitàvem contra el capità Garfi. 

Després, els Tres Porquets i jo vam construir una casa per a cada 
porquet. Jo vigilava a totes hores per veure si venia el llop, amb 
la mala sort que va arribar quan jo jugava amb els porquets i va 
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–Pau, què t’ha passat? Tens el cap ple de nyanyos. Anem cap a 
l’hospital. Corre, corre!

–Mami, han sigut els llibres...

–QUÈ!?

De sobte, em vaig mirar la cua i ja no era una triceratops, sinó un 
estegosaure amb les quatre punxes molt i molt afilades a la cua. 
Un tiranosaure va estar a punt de voler menjar-me, però les meves 
quatre punxes em van salvar la vida.

Vaig sortir de la prehistòria i em vaig veure envoltat de bruixes 
i bruixots. És clar! Jo era el rei dels bruixots i podia fer encante-
ris bons i dolents. Podia volar en una escombra, però no tot era 
divertit. Anava volant i perseguint una granota i un ratolí quan, 
de sobte, quin fàstic: una mosca enorme dins de la meva boca 
feia sorolls amb les ales. Vaig haver de bufar molt fort perquè la 
mosca en sortís... Jo era ben lleig, tenia el nas allargat, 100 berru-
gues i una dent ben gran i per sobre del llavi.

Després, vaig agafar el camí cap al mar i l’Antàrtida. Em vaig 
trobar enmig del mar amb un munt d’animals que se’m volien 
menjar. Estava envoltat d’orques, meduses, taurons, anguiles, 
morenes i altres peixets que viuen al mar. Vaig passar molt de 
fred a l’Antàrtida perquè anava en calçotets. Què hi feia jo així? 
Encara no ho sé, però sort que em vaig despertar. Tenia el cap ple 
dels cops que m’havia donat en caure del llit. 

Vaig anar a l’habitació dels meus pares i els vaig despertar cridant: 

–Mami, mami, papi... Em fa molt mal el cap... Què tinc? 

La mare es va llevar i va dir:



Júlia Brossa Torra

Il·lustració de Carlos Díaz

El pescador Pablo
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H i havia una vegada un pescador pobre que 
es deia Pablo. Vivia en una casa de fusta 
que va construir ell mateix amb l’ajuda de 
la seva dona Laura. Cada matí, en Pablo 

anava a pescar a la platja amb la seva barca, però un 
dia, quan anava a pescar, va veure que la platja havia 
desaparegut i va començar a córrer fins a arribar a 
casa seva. Llavors va cridar:

–Laura, la platja ha desaparegut! Corre, anem a visitar la gent del 
poble.

Van córrer fins arribar al poble i, un cop allà, van dir a tothom:

–La platja ha desaparegut! La platja ha desaparegut!

La gent no s’ho podia creure, es pensava que la Laura i en Pablo 
s’havien tornat bojos. Aleshores alguns van decidir anar a compro-
var-ho. Quan van arribar, van dir:  

–Ostres, és veritat. La platja ha desaparegut!
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Llavors, quan la tempesta va començar a parar i els núvols van 
destapar el Sol, en Pablo va aprofitar per preguntar-li:

–Sol, saps per què ha desaparegut la platja?

El Sol li va respondre que no en sabia res, de tot allò. Llavors, 
va pensar que potser el mar en sabia alguna cosa i en Pablo va 
preguntar:

–Mar, saps per què ha desaparegut la platja?

I el mar li va respondre:

–Sí, me l’he emportat jo!

–I per què te l’has emportat? —va preguntar en Pablo.

–Perquè hi tireu deixalles i m’embruteu. Si us porteu malament 
amb la natura, la natura es porta malament amb vosaltres.

En Pablo va tornar al poble i va explicar a tothom que el mar 
s’havia emportat la platja i el motiu pel qual ho va fer. A partir 
d’aquell dia, ningú no va tirar gens de brutícia enlloc.

Aleshores, tothom es va posar a pensar i pensar què podia haver 
passat. Després de moltes hores, l’alcalde va decidir que en Pablo 
anés a investigar el que havia passat. 

Així que el Pablo va agafar la barca i se’n va anar mar endins. 
Quan ja era molt lluny de la costa, va començar a caure una 
tempesta molt forta. El mar es movia molt i, de sobte, una onada 
va bolcar la barca. En Pablo va caure a l’aigua i va nedar amb 
totes les seves forces cap a la platja, però les onades no el deixa-
ven. De sobte, va aparèixer un dofí que el va portar fins a la seva 
barca. En Pablo va aprofitar per preguntar-li si sabia alguna cosa 
de la desaparició de la platja, però el dofí li va dir que no sabia 
res d’allò. Li va donar les gràcies i se’n va anar a buscar algú altre 
per preguntar-li el mateix.

Una mica més lluny es va trobar una tortuga i li va preguntar:

–Tortuga, saps per què ha desaparegut la platja?

I la tortuga va respondre:

–No, però potser el vent ho sap.  

En Pablo va pensar que potser el vent s’havia endut la platja i va 
decidir preguntar-li:

–Vent, saps per què ha desaparegut la platja?

I el vent va respondre:

–NO, però potser el Sol ho sap.



Blanca Encuentra Muñoz

Il·lustració de Javier Orenes

El príncep Poc-a-Poc
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V et aquí una vegada, en un país molt llunyà, 
on vivien fades i cocodrils parlants, també 
hi havia un rei i una reina.

El rei es deia Pocatraça i la reina, Pocasolta. 
La reina feia temps que estava embarassada d’un nen a qui volien 
dir Poc-a-poc.

El rei Pocatraça i la reina Pocasolta estaven una mica preocupats 
perquè Poc-a-poc no naixia.

Al cap d’uns dies, la reina descansava a les seves estances i va 
demanar a la seva donzella que li portés un got d’aigua. La donze-
lla li va contestar:

–Ara mateix, altesa.

En aquell moment, va entrar el rei Pocatraça que li va dir:

–Pocasolta, necessito dir-te una cosa. M’han dit que he d’anar-
me’n  a la guerra i seré fora durant uns dies.
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Ella li va contestar:

–No pot ser, en Poc-a-poc està a punt de néixer! 

Però l’endemà, el rei va anar a buscar els seus cavallers i marxà a 
la guerra. 

Va anar passant el temps i el rei encara era a la guerra, va passar 
tant de temps que en Poc-a-poc es va fer gran i ja tenia edat de 
casar-se.

La reina Pocasolta estava desesperada buscant una princesa per al 
seu fill fins que, un bon dia, el rei va tornar de la guerra amb un 
regal ben estrany per al seu fill: una tortuga. En veure-la, la reina 
va dir:

–Que n’ets de pocasolta, rei Pocatraça!

A partir d’aquell dia el Poc-a-poc no es va separar de la tortuga. I 
totes les princeses que agradaven a la seva mare eren massa ràpi-
des per a ell.

–Aquesta camina massa ràpid. —deia el príncep— Jo vull que 
camini com la meva tortuga.

–Que n’ets de pocasolta, príncep —deia la reina. 

I així amb totes les princeses de tots els regnes, i la reina, enfa-
dada, li deia:

–Potser t’hauràs de casar amb la teva tortuga.

En Poc-a-poc estava molt trist, i es mirava la seva tortuga. Un dia, 
mentre la mirava, li va semblar que li queien llàgrimes... Li va fer 
tanta llàstima, que la va agafar per fer-li un petó. I quina va ser la 
seva sorpresa després de fer-li aquell petó?

La seva estimada tortuga es va convertir en una bella princesa. Era 
la princesa Lenteta, que havia estat embruixada amb un encan-
teri durant molts anys per la bruixa Veloç. El príncep Poc-a-poc 
i la princesa Lenteta es van casar, però això sí, “moooooooolt 
lentaaaaaaaaaameeent...”.



Carles Torrescasana Catalan

Il·lustració d’Esmeralda Hernández

L’aixafaformigues
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H ola, sóc en Howard i tinc 13 anys. Visc 
amb els meus pares i el meu germà petit, 
el Clarence. Tinc molts amics i passem 
moltes hores junts. Amb ells, jugo a 

futbol, a bàsquet, anem amb patinet..., però el que 
més em diverteix és trepitjar formigues.

Ja de petit, quan anàvem amb els pares a la muntanya, m’entrete-
nia a buscar qualsevol cau d’insectes per ofegar-los posant-hi una 
pedra a sobre.

Ara, us explicaré la meva història:

Un dissabte al matí, mentre jugava a pilota amb els meus amics 
als afores del poble, el cel es va anar tornant fosc, els núvols es 
van tornar negres i el Sol va desaparèixer. Una gran tempesta va 
començar a caure..., ens vam espantar molt i vam començar a 
córrer... No teníem temps d’arribar a casa, però tampoc no sabíem 
on amagar-nos.
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De sobte, darrere meu, vaig veure el reflex d’un gran llampec i, al 
cap de pocs segons, vaig sentir un soroll espantós: un tro va sonar 
tan a prop meu que em va deixar mig estabornit. Després, d’això, 
només recordo que no em va costar gaire trobar un amagatall on 
esperar que la tempesta passés.

Era dins d’una cova i no trobava la sortida, així que el millor era 
esperar i em vaig adormir. L’endemà, volia tornar a casa i no sabia 
com fer-ho. Els meus amics no hi eren i a mi em costava moltíssim 
caminar. La meva família em devia estar buscant i segurament em 
trobaven a faltar. 

Vaig sortir de la cova i no sabia on era. El paisatge havia canviat: el 
que era un camp de futbol s’havia convertit en un bosc grandiós. 
Els arbres eren gegants i hi havia grans animals que semblaven 
gossos, però d’unes dimensions exagerades.

–On sóc? Vull tornar a casa! Mare, pare!

Havia de continuar i buscar alguna cosa que em fos familiar... 
Vaig pensar: Mira. Un cotxe..., però que estrany, és massa gran... 
ara que penso..., em piquen molt els ulls i veig borrós, segueixo 
caminant estrany... i em sento diferent...

De cop i volta, vaig passar per davant d’un tros de vidre trencat i 
em vaig mirar...

–No pot ser! He canviat! El meu cos és molt petit!

Llavors, ho vaig entendre tot: aquell llampec..., aquell tro..., 
m’havien canviat la vida.

–Ara sóc una formiga! Com puc canviar? Què he de fer ara?

Vaig començar a plorar, i algú per darrere meu em va donar uns 
copets a l’espatlla, em vaig espantar i vaig fer un bot. En girar-me, 
vaig veure que era una formiga que va sentir els meus plors i va 
venir a preguntar-me si necessitava ajuda. 

Li vaig mig explicar el que m’havia passat i com era d’increïble. 
No ho va acabar d’entendre, però em va somriure i em va dir que 
la seguís.

De fet, no vam parlar igual com parlo amb els meus amics. De 
les antenes, deixava anar diferents olors i jo, sense saber com, 
l’entenia perfectament... El que era més sorprenent, ella també 
m’entenia a mi. Vam caminar molta estona per camins subter-
ranis, tots diferents i foscos, ella m’anava guiant. També em va 
ensenyar com utilitzar millor les potetes per no cansar-me tant. 
Quan semblava que ja no podia més, vam arribar a una galeria 
amb milers de formigues. Havíem arribat al cau. En veure’ns arri-
bar, van parar totes de treballar. Només em miraven a mi. No em 
coneixien, els era estranya, no era una de les seves... De dalt de tot, 
va sortir una formiga espectacular, caminava amb aire de noblesa 
i es va anar apropant a mi, molt a poc a poc, però mirant-me de 
dalt a baix... era la REINA!
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Instintivament, vaig baixar el cap intentant-li fer una reverència, 
però vaig ser tan maldestre que vaig ensopegar amb les potes de 
l’esquerra i vaig caure a terra. Tot el formiguer va esclatar a riure 
i jo em vaig posar vermell com un tomàquet.

Després d’això, tot va ser molt millor, molt més fàcil. Van anar 
venint una a una a donar-me la benvinguda. Van ser molt amables. 
La Reina em va explicar com funcionava aquell formiguer i quina 
seria la meva feina. En cap moment, em van rebutjar per ser dife-
rent; en cap moment, em van demanar explicacions del que feia 
allà. Eren una superfamília on cada una ajudava a l’altra i jo era 
una més.

La meva funció era anar per una petita galeria molt estreta fins 
a l’exterior, recollir fruits i portar-los dins del magatzem. Segons 
elles, era per passar millor l’hivern. Era cansat, però molt diver-
tit perquè encara que érem molt petites, totes formàvem pinya... 
fèiem la feina cantant i molt contentes.

Encara que trobava a faltar els meus pares i el meu germà, era 
feliç. Estava coneixent uns amics nous, uns amics que mai no 
m’hauria imaginat...

Tot anava bé fins que, un dia, en sortir del cau..., van començar 
a caure grans pedres del cel. Sense pensar-nos-ho dues vegades, 
vam deixar els fruits i vam córrer el més ràpid que vam poder per 
salvar-nos...

Des de l’entrada del formiguer, per curiositat i per esbrinar el que 
havia passat, vaig mirar enrere... No havia estat cap terratrèmol, 
no era una pluja de meteorits... eren els meus amics que jugaven 
a trepitjar formigues!

Vaig intentar fer senyals, però va ser del tot impossible, no em 
veien. De sobte, vaig veure la meva amiga, la formiga Xen, que 
tenia una de les potetes enganxades sota una pedra, estava atra-
pada i no en podia sortir... No m’ho vaig pensar dues vegades i 
la vaig anar a ajudar. Les pedres seguien caient, els meus amics 
no paraven de riure fins que, sense adonar-nos, el cel es va anar 
posant negre i unes gotes van començar a caure: PLUJA! JA 
MARXEN TOTS!

Ara podria acabar de desenganxar la Xen! Ho vam aconseguir! 
La pluja es va anar fent més intensa, la Xen anava coixa, però va 
arribar a l’entrada del formiguer i jo ja ho havia gairebé aconse-
guit..., quan el reflex d’un llampec em va aturar... La Xen em feia 
gestos perquè avancés, però jo estava com hipnotitzat, no podia 
moure’m. De cop, un tro esgarrifós va caure al meu costat..., em 
vaig desmaiar.

Al cap d’uns minuts, potser van ser unes hores, vaig poder obrir 
els ulls, el cap encara em donava voltes... Tot de cares al meu 
voltant em miraven estranyades i vaig sentir uns crits. Era la 
mare que venia corrents, darrere, el pare i el meu germà petit. Els 
havien avisat, m’havien trobat!
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Quan em van portar a casa, no vaig saber explicar on havia estat 
ni el que m’havia passat realment. De fet, tampoc m’haurien 
cregut! Era una història del tot increïble, però per mi, certa. Es 
van pensar que tot aquest temps havia estat sense coneixement 
dins d’una cova.

Al cap d’uns dies, van venir els meus amics a visitar-me i a dir-me 
si volia anar a jugar a trepitjar formigues com havíem fet sempre. 
Els vaig mirar amb cara de molt emprenyat i els vaig dir que 
mai més, que mai més ho fessin, que mai més aniríem a trepitjar 
formigues. Són petites, però poden arribar a ser molt grans... Em 
van mirar estranyats i van riure pensant que m’havia donat un 
cop al cap. Jo no vaig dubtar i, com que van veure que ho deia 
seriosament, no ho van tornar a dir... I, de fet, ja no hem tornat a 
jugar mai més a aquest joc tan absurd.

Miquel Alcalde de Aranda

Il·lustració de Julio Torres

Carlota, la caputxeta  
escriptora
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H i havia una vegada, una noia que vivia a 
Barcelona, concretament al barri de Les 
Corts, molt a prop del Camp Nou. Tenia 
onze anys i es deia Carlota, però com que 

sempre portava dessuadores amb caputxa (de tota la 
col·lecció que s’havia comprat al H&M i al Zara), 
tothom li deia Caputxeta.

Tenia una àvia que, malgrat tenir 80 anys, estava tot el dia a l’or-
dinador escrivint el que més li agradava: novel·les policíaques. Li 
encantava inventar misteris per descobrir.

De mica en mica, l’àvia va aconseguir que la Carlota s’interessés 
per l’escriptura i participés en un certamen de narrativa infantil. 

Quan la Carlota va acabar d’escriure el seu conte, s’adonà que no 
tenia tinta i que no el podia imprimir per presentar-lo al concurs. 

La seva mare li va dir:
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–Grava l’arxiu en un pen (llapis de memòria) i vés a casa de l’àvia, 
ella t’ajudarà. Però sobretot, no t’entretinguis pel camí, agafa la 
línia verda del metro que només són tres parades.

Quan sortí, es va trobar un company de la seva classe, el Pep 
Llobet, que mai li havia caigut gaire bé, però curiosament aquell 
dia la va saludar i li preguntà:

–On vas, Caputxeta? Perdó... Carlota.

–Vaig a casa de la meva àvia a imprimir el conte per presentar-me 
al concurs de narrativa infantil — respongué.

El noi ràpidament va pensar en el premi i que el conte de la 
Carlota segurament devia ser molt bo..., potser podia guanyar el 
premi. 

–Saps, Carlota, que dos carrers més avall han obert una botiga 
nova de dessuadores amb caputxa? Ara, a més, estan d’oferta — li 
digué el noi.

La Carlota s’ho va pensar un moment, no volia arribar tard a casa 
de l’àvia i, a més, va recordar que la seva mare li havia dit que no 
s’entretingués pel camí, però no s’hi va poder resistir i va anar 
cap a la botiga.

El Pep Llobet va trucar pel mòbil a un amic i va idear una estra-
tègia per robar-li el pen a la Carlota.

Un cop a la botiga, la Carlota hi estava entretinguda mirant les 
dessuadores. Aquella botiga nova era fantàstica! Hi havia dessua-
dores de tots els colors i de tots els estils. La Caputxeta va agafar 
aproximadament unes 20 dessuadores i va anar als emprovadors 
per veure com li quedaven. Pensava que amb els diners del premi 
podria renovar la seva col·lecció de dessuadores.

En aquell moment, se li va acostar un noi que li va dir:

–Vols que t’ajudi? Puc agafar-te la motxilla mentre tu fas cua als 
emprovadors. 

La Carlota va recordar que la seva mare sempre li deia que no 
parlés amb desconeguts..., però semblava tan simpàtic... I, a més, 
ella anava tan carregada que, finalment, va acceptar l’ajuda del 
noi.

Quan la Carlota va anar a emprovar-se les dessuadores, el noi, que 
era amic del Llobet, va aprofitar el moment per obrir la motxilla 
i prendre-li el pen amb el conte.

En sortir dels emprovadors, la Carlota va descobrir que el noi 
havia marxat deixant la motxilla a terra i sense dir res. Va quedar 
un mica amoïnada i intranquil·la. De sobte, s’adonà que portava 
més d’una hora a la botiga i va sortir corrent cap a casa de la seva 
àvia.

L’àvia, que l’estava esperant, li va dir: 

–Hola, Carlota! Sí que has trigat a arribar...
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–Sí, és que no trobava la targeta del metro —va mentir la Carlota.

–Bé, dóna’m el pen que posarem la impressora en marxa. Estic 
desitjant llegir el teu conte...

Quan la Carlota va obrir la motxilla, va veure que el pen havia 
desaparegut. No s’ho podia creure. Estava segura que l’havia 
guardat a la butxaca petita de dintre..., però no hi era.

La Carlota es va posar a plorar desconsoladament. Només queda-
ven dues hores per presentar el treball i no tenia temps d’anar a 
casa seva i tornar-lo a gravar...

L’àvia, en veure-la tan desesperada, li va preguntar: 

–Què passa, Carlota?

–He perdut el pen, però no m’explico què ha passat. El portava 
ben guardat en la butxaca interior de la motxilla. No entenc com 
ha pogut caure — va respondre la nena.

–Has vingut directament des de casa teva?

En aquell moment, la Carlota es va adonar que l’havia feta ben 
grossa no fent cas a la mare. No va tenir un altre remei que 
confessar a l’àvia tot el que havia passat.

L’àvia, que en això de resoldre misteris tenia molta experiència, 
va començar a pensar i a pensar, fins que va arribar a la conclusió 
que aquest Llobet era una mala peça.

–No pateixis, bonica, si el Llobet vol presentar el teu conte al 
premi de narrativa, en sortirà ben escaldat —va dir amb decisió 
l’àvia.

Llavors, va trucar al senyor Ramon Llenya, un pretendent seu que 
contínuament volia ballar amb ella en les festes que s’organitza-
ven a la llar d’avis. Sabia que el seu fill era membre del jurat del 
premi de narrativa. Li va explicar la seva sospita:

–Hola, Ramon, sóc la Mariona. ¿Recordes que et vaig explicar 
que la meva néta Carlota es presentava al concurs infantil de 
narrativa?

–Sí, sí, ja ho recordo. El meu fill forma part del jurat. Penso que 
avui s’acaba el termini per presentar les obres que hi participen. 
Per cert, què fas demà a la tarda?

–Deixa’t de ximpleries, Ramon, això és important. Un noi ha 
robat el pen amb una còpia del conte a la meva néta. Penso que el 
vol presentar al concurs. M’has d’ajudar.

–Molt bé, ho he entès. De seguida parlo amb el meu fill. Hem de 
donar un escarment a aquest trampós.

La sospita de l’àvia es va confirmar. En Pep Llobet va presentar el 
conte de la Carlota al concurs, com si ell hagués estat l’autor. Amb 
les presses, el Pep Llobet gairebé no va tenir temps de llegir-lo.

El dia del lliurament de premis, el jurat va convocar tots els fina-
listes. Abans de començar, va explicar que els havia arribat una 
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denúncia de plagi i van donar l’oportunitat que algú ho confessés 
de forma voluntària.

En Pep va pensar: “Segur que no han pogut descobrir el meu 
amic. La Carlota ni tant sols el coneix i mai de la vida el relacio-
narà amb mi”.

Amb aquest pensament, va quedar tranquil i decidí no dir-ne res.

El jurat va començar a cridar els finalistes del premi per fer-los 
llegir en veu alta el seu conte.

Quan va ser el torn d’en Pep, el jurat li va preguntar:

–El teu conte ens ha semblat molt original i interessant. ¿Abans 
de començar a llegir, ens podries explicar què et va inspirar 
exactament?

–Ehhhh! Fa dies que el vaig escriure i no ho recordo exactament, 
però si volen el puc llegir i així ho descobreix tothom —va dir el 
noi que era un expert en la improvisació de mentides i excuses.

Aleshores, l’àvia, que era més llesta que la fam, va pensar una 
manera de descobrir el trampós. Dissimuladament, va donar un 
paper al jurat on deia:

“Demaneu-li que expliqui com és el pirata, el protagonista del 
seu conte.”

El jurat, que no acabava d’entendre les pretensions de l’àvia, li va 
fer la pregunta:

–¿Ens podries explicar, almenys, quines són les característiques 
del pirata del teu conte?

En Pep es va posar una mica nerviós, però va començar a inven-
tar-se coses sobre un pirata:

–Bé, he volgut fer un pirata diferent... res de potes de pal ni lloros 
a les espatlles...

El jurat el va interrompre bruscament.

–Tu no has escrit aquest conte! La protagonista és una granota 
que viu en un bassal. T’hem enganyat per descobrir-te! Explica 
la veritat!

En Pep Llobet va confessar la veritat i va explicar tota la histò-
ria. La seva confessió no va impedir que el posessin a fer treballs 
comunitaris durant tot un mes.

La Carlota va guanyar el premi literari, però va haver de donar 
els diners del premi a una ONG, per tant no se’ls va poder gastar 
en dessuadores amb caputxa. Una altra vegada s’ho pensaria dues 
vegades abans de desobeir la mare.



Marina Monsó Mas

Il·lustració d’Agnès Martín

Disney dins l’armari
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H i havia una vegada una nena que es deia 
Laura i que tenia els cabells castanys, 
ondulats i molt llargs. Els seus ulls eren 
de color negre. Era molt curiosa. La seva 

millor amiga era la Marta. Una nena de cabells negres, 
llisos i no gaire llargs. Tenia els ulls marrons brillant 
i era molt valenta.

La Laura i la Marta anaven a la mateixa classe a l’escola. Eren 
inseparables, els seus companys els deien que semblaven carn i 
ungla. Les dues amigues, però, es veien molt de tant en tant fora 
de l’escola, perquè feien moltes activitats extraescolars i tenien les 
agendes massa plenes. Per això, un divendres a la tarda, en sortir 
de l’escola, la Laura va preguntar a la Marta si es volia quedar a 
dormir a casa seva i, així, podrien jugar i parlar de les seves coses. 
La mare de la Marta, però, no la deixava i ella li deia:
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–Si us plau, mami —feia la Marta amb veu queixosa —. Deixa’m 
anar a casa de la Laura. Fa molt temps que no hi vaig a dormir! I 
així aprofito que avui no hi ha anglès.

–No, impossible. A hores d’ara ja hem fet plans. T’he dit mil 
vegades, Marta, que aquestes coses s’han de preveure amb temps... 
—feia la mare molt dura.

–Va, dona —va dir la mare de La Laura —. Deixa-me-la aquesta 
nit. De debò que heu de fer alguna cosa important? No veus que 
els fa tanta il·lusió?

–Bé, d’acord. Vés a dormir a casa de la Laura, però porta’t bé —va 
dir finalment la mare de la Marta.

–Visca! Sí! Gràcies, mama, gràcies! —va fer la Marta més contenta 
que un gínjol.

Quan van arribar a casa, la Marta va fer burleta.

–Així que aquí vius... No recordo gens aquesta casa... Fa tant de 
temps que no hi vinc! —i les dues amigues van riure.

–A què voldràs jugar? –va preguntar alegre la Laura.

–A disfresses! —va contestar la Marta eufòrica —. Encara tens 
aquella disfressa de reina egípcia?

Van estar jugant tota la tarda. Van emprovar-se totes les disfresses 
i els vestits de festa que van trobar. Es van maquillar com si fossin 
les mares, es van pentinar l’una a l’altra i l’altra a l’una... Fins que 

va arribar l’hora de sopar i les dues nenes van baixar corrents a la 
cuina mortes de gana, així que les van cridar:

–Què hi ha avui per sopar, mama? —va preguntar la Laura.

–Amanida d’arròs, croquetes i... gelat! —contestà la mare 
sorneguera i conscient que la sorpresa de les postres seria molt 
benvinguda.

–Viscaaaaaaa! —van cridar les dues alhora.

Un cop van estar ben tipes, van anar a posar-se el pijama. Alesho-
res, la Marta es va adonar que no en tenia i li ho va dir a la Laura.

–No et preocupis, en tinc de sobres a l’armari! —va fer la Laura 
satisfeta de poder ajudar la seva amiga. 

Quan van anar a l’armari a buscar el pijama, van descobrir una 
porta i, al costat, una clau voladora que flotava davant d’elles, 
com si volgués que les nenes entressin per la porta.

Es van estranyar molt. Aquesta porta no existia abans. Com podia 
ser? Cap de les dues no s’ho va pensar dues vegades. La Marta més 
decidida va agafar la clau, la va ficar al pany, va obrir la porta 
misteriosa i... cap a dins!

Només entrar, van descobrir un rètol que deia: “Benvinguts 
a DISNEY”. Les nenes van quedar-se amb la boca oberta. De 
seguida, van veure que el Mickey, la Minnie, el Donald, la Daisy 
i el Goofie estaven prenent un gelat en un restaurant anomenat 
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“Mary Poppins”. Dos pingüins molt elegants, però una mica 
maldestres, eren els cambrers. Les nenes van demanar si podien 
prendre una orxata amb ells:

–De quina pel·lícula sortiu vosaltres dues? —va preguntar la 
Daisy.

–Nosaltres som humanes. No sortim de cap pel·lícula —va dir la 
Marta.

–I, doncs, què hi feu, aquí? —va preguntar en Mickey.

–Doncs la Marta és la meva millor amiga i avui es queda a dormir 
a casa meva. No té pijama, llavors... hem obert l’armari per 
agafar-ne un i hem vist una porta nova. L’hem traspassat, hem 
entrat i us hem vist —va explicar la Laura precipitadament.—Heu 
entès res? —va dir finalment conscientment que no s’havia lluït 
precisament.

–No, no he entès ni gota... Així que no ho coneixeu tot això... —va 
dir en Goofie.

–Exactament —va dir la Marta.

–Aquesta orxata és boníssima. És la millor que he tastat mai! —va 
dir la Laura.

Després de parlar amb els seus amics nous, van entrar a una 
botiga que es deia “Cal Pinoccio” i on venien tota mena de ninots 
de fusta. Van saludar el venedor i es van quedar a contemplar 

aquelles figuretes. El venedor va pensar que aquelles cares noves 
eren molt simpàtiques i els va regalar a cada una un clauer de 
fusta que tenia dibuixada una estrella daurada.

Les nenes estaven meravellades. No podien creure el que els 
passava. Havien conegut els personatges que tant estimaven. Tot 
i així, van continuar passejant per aquells carrers que, realment, 
semblaven de dibuixos animats.

–Aquí sempre fa tanta olor de gasolina? A les pel·lícules no fa 
pudor!

–Sí, és clar. Això és un taller de cotxes... Espera un moment, qui 
sou vosaltres? —va fer el mecànic intrigat.

–Som les nenes que vivim darrere d’aquella porta —van dir 
elles.—Bon dia —van acomiadar-se molt educadament.

–T’has fixat que ja és de dia, Marta? —va fer la Laura sorpresa.—
Fa un moment ens estàvem posant els pijames per anar a dormir... 
Que guai!

Després ja venia el poble on hi havia la casa de la Blancaneus i 
els set nans, la casa del conill blanc, el millor amic de l’Alícia, 
i la casa de la Wendy, el Michael i el John, els amics del Peter 
Pan. En passar davant la casa de les germanastres de la Ventafocs, 
van trobar-la que estava netejant l’entrada i les va saludar molt 
contenta. 

–Bon dia, forasteres! Què us sembla aquest món? 
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Semblava que tothom estava al cas, que tothom sabia qui eren, i 
tothom sabia què hi feien elles, allà.

–Bon dia, Ventafocs! —van fer les dues amigues.— No et canses de 
treballar sempre per als tres borinots! —se li va escapar a la Laura.

La Ventafocs no va dir res més, tan sols va somriure i va baixar el 
cap. Les nenes van continuar.

Al final d’un camí que pujava dalt d’un turonet hi havia el castell 
de la Jasmine i Aladdin. Allà, el Geni de la Llàntia Meravellosa 
vigilava que tot estigués tranquil, com cal, assegut com fan els 
indis sobre la catifa voladora.

Van veure una carpa, que devia ser d’un ric, i van veure entre les 
teles en Dumbo saltant per dins d’un cercle.

–És un món magnífic, aquest —va dir admirada, la Marta—. 
Sempre he pensat que voldria viure aquí.

–Jo també —va exclamar la Laura. 

–Ha de ser perfecte viure envoltada dels teus personatges favorits!

Als afores del poble, van observar una selva. D’allà endins, els 
arribava fluixet una melodia, una cançó amb un ritme molt 
engrescador.

–Aquesta cançó és la del Llibre de la Selva! —va dir la Marta.

–És veritat! —va respondre la Laura.

S’hi van atansar encuriosides i..., efectivament, prenent el sol hi 
havia el Mooglie, la Bageera i el Balú, que seguien el ritme amb 
els peus ben estirats en unes hamaques. No els van dir res per no 
molestar-los.

Passat aquell bosc ple d’humitat, hi havia una sabana, on tots els 
animals estaven pendents d’un lleó que els parlava des de dalt 
d’una roca molt alta:

–Això deu ser el Rei Lleó —va xiuxiuejar la Laura per no cridar 
l’atenció.

–Tens raó! —va contestar la Marta tan baixet que la seva amiga 
no la va sentir.

D’entremig, tots els animals van poder distingir zebres, girafes, 
rinoceronts, elefants... En acabat el discurs i quan tots els animals 
es van haver dispersat, la Laura va preguntar a la Marta:

–No hauríem d’anar tornant cap a la meva habitació? Potser ens 
estan buscant. No sé quanta estona fa que som aquí, però ja deu 
fer tres o quatre hores...

–Sí, tens tota la raó. Crec que la teva mare deu estar patint en no 
veure’ns al llit. Vinga, va, tornem..., però, saps per on se surt? —va 
respondre la Marta amb un to de preocupació.

Les nenes acabaven de descobrir que estaven perdudes i van 
començar a tenir una mica de por.
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–Preguntem-li a aquell mico d’allà —va fer la Laura decidida i 
dissimulant.

Van acostar-se a un primat que semblava molt savi i li van pregun-
tar molt educadament:

–Bon dia, senyor. Podríeu dir-nos per on se surt d’aquesta sabana 
i poder tornar al poble on viu en Mickey?

–És clar, minyones! Oi, i tant que us ho diré: mireu, veieu aquell 
arbre tan gros allà lluny, cap on és el Sol?

La Laura i la Marta van mirar cap al costat de l’arbre.

–Sí —van fer les dues tot acomiadant-se d’aquell personatge.

–Tu saps qui era aquest que ens ha ajudat?

–Sí, tu no? És el que aixeca al Simba quan és un cadell, que no te’n 
recordes, ximpleta?

–Ai sí, és veritat!

I xino-xano, van començar a caminar cap al Sol mentre xerraven 
com cotorres. Els semblava que era una aventura molt excitant la 
que estaven vivint i no trobaven què era el més bonic que havien 
vist, i tampoc què era el que més els havia agradat. De sobte:

–Tindràs la clau, oi, Laura?  —va fer la Marta.

–Jo? Però si te la vaig donar a tu —va respondre la Laura amb cara 
dubtosa.

–Mira, Marta, que no és el moment de fer bromes. M’estic 
començant a preocupar, eh? —va fer una mica mosca la Laura.

–Hem d’anar al poble i buscar la clau o ens quedarem aquí per 
sempre! —va dir la Marta, que ja començava a córrer.

Quan van arribar al poble, van pensar a demanar ajuda a la Fada 
Padrina de la Ventafocs. Quan preguntaven a la Ventafocs on 
podien trobar la Fada perquè les ajudés...

–Mireu allà! —va dir la Laura.

–La madrastra de la Ventafocs té la clau! —va xisclar la Marta—.
Ai, mare, això no m’agrada gens ni mica —semblava com si anés 
a plorar desesperadament.

El xiscle es va sentir pertot arreu de tan fort com va sortir. Tothom 
es va girar sorprès.

–I s’escapa —va dir la fada que acabava d’aparèixer en sentir que 
parlaven d’ella.

–Fes alguna cosa! De pressa! —van dir les dues.

–Que aparegui una gran muralla de pedra, davant d’aquella 
bruixa melena! —va dir la Fada.

I així va ser. I automàticament la madrastra es va veure envoltada 
per uns murs molt alts que feien l’alçada d’un gegant. Mentre la 
malvada dona s’entretenia a escalar aquelles roques, la Marta i la 
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Laura van pujar a sobre d’en Rayo McQueen que va arrancar de 
cop per perseguir-la.

Tots els éssers malvats dels contes Disney van aparèixer dalt d’un 
camió enorme, van ajudar la madrastra i van aconseguir escapar 
en direcció el bosc i la sabana.

En Donald, que estava al cas del que passava, va enviar un missatge 
a través de via telefònica per avisar a la Bageera, al Balú, al Simba 
i als altres animals perquè atrapessin els malvats i recuperar la 
clau.

Mentre la colla de les nenes intentaven atrapar la panda de lladres, 
tots els animals de la selva i la sabana preparaven una trampa per 
atrapar-los. La Ventafocs i la Blancaneus, que coneixien molt bé 
les persones malignes, van avisar les nenes:

–Que tothom escolti bé. Si us amagueu a la selva, els perversos 
no us veuran, es pensaran que ja no els perseguiu i aniran més a 
poc a poc. Llavors, el Dumbo tindrà temps d’anar volant i amb la 
trompa agafarà la clau —van explicar les princeses.

–Ja ho heu sentit, així que, a amagar-se —va cridar la Marta que 
estava molt nerviosa.

Tal com havien dit les princeses, el camió va anar més lent. En 
Dumbo va arribar fins allà i, com que no l’havien vist arribar, 
els va xuclar la clau amb la tropa molt fàcilment. Els malvats es 
van enfadar molt i van distreure el conductor del camió que no 

va veure la trampa que els havien preparat. Quan van veure que 
queien de quatre grapes a la galleda, la gent del poblat va comen-
çar a riure i a xisclar d’alegria.

–Viscaaaaa! Que burros que són! —reien tots mentre celebraven 
la victòria.

En tenir la clau recuperada, les nenes van donar les gràcies a 
tothom i van prometre’ls que els visitarien de tant en tant. No 
es van poder quedar a la festa de celebració, tot i que els hauria 
agradat molt, perquè tenien pressa. Els personatges de Disney van 
entendre les raons de la Laura i la Marta i van estar d’acord que 
marxessin.

Després de fer petons a tort i a dret, les nenes van tornar a casa 
tan ràpid com van poder. Quan van arribar-hi, mig ofegades i 
suades de dalt a baix, van trobar la mare de la Laura que tot just 
encara desparava la taula.

–Com pot ser? —va dir la Marta.— No s’han assabentat de res! 
No tenen ni idea del que ens ha passat!

–Millor —va dir la Laura, somrient i alleujada—. Crec que no ha 
passat el temps aquí. Ens hem ficat per un forat negre!

–Més aviat per un armari màgic, diràs —va corregir la Marta.

El que fos, tant se valia. El cas és que van agafar un pijama per a 
la Marta, es van pentinar, es van preparar per anar al llit, van fer 
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un petó de bona nit a tothom i es van adormir. Van estar molt 
tranquil·les i contentes, tot somiant amb el món de Disney que 
acabaven de conèixer i que la Laura tenia dins l’armari. Als pocs 
minuts, la mare de la Laura es va adonar que les nenes estaven 
sospitosament en silenci. Van anar fins a l’habitació i només van 
sentir:

–Hi tornarem!

–I tant...

I la mare no va entendre res de res...
Leila Ginés Ferreira

Il·lustració de Mireia Serra

Un drac, un príncep 
i tres princeses
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H i havia una vegada un príncep que esti-
mava tres princeses, que eren bessones... 

Un dia va decidir visitar-les totes tres al 
seu castell i els va portar tres roses, les tres 

roges com la sang i precioses com les princeses.

Per anar-hi, havia de travessar un llac, on vivia un drac que tenia 
tres llengües. Era el més ferotge que existia en aquell temps... Però 
com que el príncep era molt valent i ho feia tot per amor, va 
demanar als seus súbdits que preparessin el vaixell i que busques-
sin mariners. 

Quan ja ho va tenir tot a punt, va sortir a navegar durant dues 
setmanes per aquells territoris endimoniats.

A mig camí, mentre el príncep dormia, van caure les roses al llac 
i, quan va despertar, va veure que les roses ja no hi eren. 

Més tard, el príncep va fer que fessin una revisió al vaixell per 
veure si les trobaven, però de sobte, va sortir el drac de l’aigua 
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amb les roses a la boca. Aleshores, van aparèixer unes llàgrimes 
transparents i plenes de ràbia als ulls del príncep. Ell va reacci-
onar de cop, va agafar la seva espasa i es va encaminar tot enfu-
rismat cap al drac. Mentre el drac s’anava submergint, el príncep 
corria per saltar-hi al damunt abans que s’enfonsés del tot. I ho 
va aconseguir. De sobte, el drac va moure el cap bruscament i el 
príncep va caure a l’aigua. 

Quan el drac es va assabentar que el príncep havia caigut a l’ai-
gua, va nedar ràpidament cap a ell i se’l va cruspir.

Una vegada a la boca, el príncep va sentir uns sorolls que proce-
dien d’una de les llengües. Es va dirigir cap allà, va aixecar la llen-
gua i va posar-hi l’espasa per aguantar-la. Va entrar-hi i va baixar 
unes escales mecàniques (jo també em pregunto què feien allà). 
Una vegada a baix, va sentir uns sorolls estranys, els va cercar 
i va trobar una fada plorant a sobre del seu vestit platejat; era 
preciosa... Li va preguntar per què plorava, però no va contestar. 
Després d’una estona, es va adonar que aquella fada no podia 
parlar i, aleshores, li va donar la mà per consolar-la. Després va 
preguntar-li si havia vist les roses, ella va escriure en una llibreta 
això:

“Sí, he vist una rosa i l’he agafada.”

El príncep li va demanar educadament que li tornés la rosa. La 
fada va escriure que li donaria la rosa a canvi de la seva veu. 

Va tornar a pujar les escales i va entrar a la llengua següent, allà 
era tot en blanc i negre. De lluny, va veure molta gent ageno-
llant-se i fent reverències. S’hi va apropar i va veure que estaven 
homenatjant la seva rosa perquè encara conservava el seu color 
de sang tan maco enmig de tot allò que era en blanc i negre. De 
sobte, el príncep es va adonar que ell també era de color blanc i 
negre, tot i que no li va donar gaire importància. El que només li 
importava en aquell moment era aconseguir la rosa. Va intentar 
fer-se amb ella de totes les maneres, però no hi havia manera. Va 
provar de tenyir-la de color negre perquè no li donessin impor-
tància... i va funcionar! La va agafar i va marxar. Quan va arribar 
a la boca del drac, li va treure el tint i va adonar-se que ja no 
tornava a ser de color.

Aleshores, va sentir una melodia molt dolça que el va conduir 
a la tercera llengua, on no va veure ningú, però va escoltar com 
s’acostaven uns passos cap a ell. Llavors, es va amagar. Va estar 
molt atent per veure què trobava i... va aparèixer una nena cantant 
aquella dolça melodia; era molt bufona... El príncep va anar a 
preguntar-li si havia vist una rosa i la nena va respondre:

–Et donaré la rosa, però abans hauràs d’escoltar la meva cançó.

El príncep va dir que sí amb el cap, la va escoltar i li va fer un 
petó. Tot seguit, es va dirigir cap a la boca una altra vegada. En 
arribar, va recordar que encara havia d’aconseguir la vareta per 
poder aconseguir la darrera rosa. 
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A continuació, va veure una cosa que brillava entre les dents del 
drac, era la vareta!

El príncep va anar corrents a donar la vareta a la fada. 

En fer l’intercanvi, la fada va recuperar la veu amb un moviment 
màgic i li va dir al príncep que, per donar-li les gràcies, li concedi-
ria un desig. El príncep va demanar anar al castell de les princeses 
i la fada, amb un moviment de vareta, TXAN!: va fer aparèixer el 
príncep al castell, on va trobar una princesa. 

La princesa li va explicar que una de les seves germanes havia 
decidit viatjar pel món i l’altra havia trobat un pagès amb qui es 
volia casar.

Aleshores, la princesa va ajuntar les tres roses, de les quals va 
sortir un raig d’amor. El príncep i la princesa es van casar i van 
viure feliços i van menjar anissos...

Janna de Losada Morera

Il·lustració de Roger Garriga

Un nàufrag babau
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Dijous, 15 d’abril de 2009

Avui em torno a aixecar amb l’esperança de cada dia, que... Espera 
un segon.

Això és molt depriment, entenc que sóc en una illa deserta, però 
tampoc he de convertir aquest diari en un cementiri.

Tornem una mica enrere, a les pàgines on encara no tenia ni idea 
que uns dies després arribaria a aquesta illa.

Dissabte, 10 d’abril de 2009

No sé per què la meva mare m’ha comprat aquest diari. Potser 
per llegir-lo ella quan jo no miro, per saber si tinc parella o a 
quina hora vaig arribar ahir de la discoteca... Típic de les mares.

Bé, canviem de tema. Jo em dic Arnau i tinc 20 anys. Ja sé que és 
una mica estrany que la meva mare m’hagi regalat un diari amb 
floretes a la portada i que jo l’hagi acceptat. Però no volia que es 
posés trista.

Això ha estat tot per avui. Fins demà!
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Diumenge, 11 d’abril de 2009

Hola, diari! Oi que la meva mare t’ha llegit? Ho sé perquè hi ha 
una marca dels seus llavis de color vermell, a la part esquerra de 
la pàgina. Sempre ho fa quan alguna cosa que ha llegit li agrada. 
Imagineu-vos la vergonya que passava a l’escola quan ensenyava 
els deures o els treballs... Horrible!

Bé, avui sí que no tinc res a explicar. 

Adéu!

Dilluns, 12 d’abril de 2009

Avui tornem dels quatre dies que teníem de festa. No són gaires, 
però almenys en tenim. Jo estic a la universitat. La veritat és que 
no tenia gaires ganes de anar-hi, però com que no tenia res millor 
a fer... En aquests moments, no treballo per culpa de l’atur... Què 
hi farem? No hi puc fer res.

Bé, ens han posat una pila de deures de matemàtiques. 

Estic estudiant arquitectura. M’agrada ser arquitecte, és molt 
emocionant fer pisos i cases que has dissenyat tu. Oi?

Bé, aquí et deixo, diari. Fins demà!

Dimarts, 13 d’abril de 2009

Estic molt content perquè l’escola m’ha pujat de nivell i ja puc 
fer el meu primer projecte. Però el problema és que he d’anar a 

Londres per fer-lo. A mi no m’importa, però, en canvi, a la meva 
mare i a la meva germana no els fa gaire gràcia que estigui tant de 
temps fora de casa.

Jo crec que ja sóc prou grandet per anar sol pel món i que la meva 
mare no m’estigui sempre a sobre...

Bé, per fi les he convençudes. No ha estat tan difícil. Només els 
he ha hagut de dir que els compraré alguna cosa que els agradi.

Estic molt nerviós perquè avui vaig a fer-me el passaport per 
marxar demà. 

Ja ens veurem, estimat diari. Adéu!

Dimecres, 14 d’abril de 2009

Per fi, avui me’n vaig cap a Londres. Estic molt nerviós. He fet i 
he desfet la maleta cinc cops. Ja sé el que estàs pensant, però no 
volia oblidar-me res.

Hola un altre cop! No t’he escrit en aquestes dues hores perquè 
havia de passar les maletes per aquella cinta on veuen tot el que 
hi ha a dintre. He passat una vergonya increïble. La meva mare 
m’ha obligat a portar la maleta de color rosa amb els ossets de 
peluix enganxats a la tapa. És que hi ha hagut un problema amb 
la meva maleta: la meva germana petita creia que era molt negra i 
ha agafat les seves Barbies amb les pintures i... Imagineu-vos com 
ha quedat la pobra. 
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Aquesta maleta, me la va regalar la meva xicota número 15. És 
clar que a ella no li vaig dir que era la número 15, però amb la 
mala sort que la meva xicota número 6 li va explicar què havia 
fet, que va ser fer un petó a una altra noia. I és que l’altra noia 
estava com un tren...

Bé, t’he de deixar, que l’avió no espera.

Estimat diari,

No et creuràs el que m’ha passat...: jo dormia a l’avió quan, de 
cop i volta, la porta s’ha obert i he sortit volant. El més probable 
és que estiguis pensant que com és que estic viu després d’haver 
caigut des de 1.000 metres.

M’he salvat gràcies a una barca de salvament inflable per a caigu-
des de 2.000 metres que m’ha comprat la meva mare. És l’única 
cosa que agraeixo que m’hagi comprat.

Bé, aquesta illa és molt rara. Els arbres en lloc de ser palmeres 
són avets de Nadal. En lloc de sorra hi ha pedres. En lloc de cocos 
hi ha pinyes. Jo odio les pinyes, igual que els peixos. I, per rema-
tar-ho, l’única cosa que hi ha per menjar és peix. Quin horror!

Au, mira! Si tinc la maleta. Deu haver caigut quan s’ha obert la 
porta. Ostres! No me’n recordo, de la clau que havia de posar per 
obrir-la. Bé, et deixo, ho provaré un altre dia, que és de nit. 

Fins demà!

Dijous, 15 d’abril de 2009

Així és com he arribat a aquesta illa. Una història una mica llarga, 
però te l’havia d’explicar..., oi?

Com ets l’únic company que tinc, havia d’explicar-ho a algú. 
Aquí em sento molt sol. No tant amb tu, és clar. Tu ja m’entens.

Bé, acabo de venir de pescar. Endevina quants peixos ha pescat? 
N’he pescat... zero! Oi que són molts? Vinga, ara sense bromes. 
Sóc pèssim fent aquestes coses. Jo he nascut per fer plànols, tancat 
en un despatx, bevent un cafè amb els peus posats sobre la taula 
quan no em ve res al cap. I sortir, només quan calgui anar a veure 
les construccions. Jo no sóc d’aquells que van al bosc a lluitar 
contra serps, tigres, lleons, etc.

Bé, què hi farem? Em sembla que hauré de tornar a menjar pinya 
per sopar. 

Ho sento, diari. Me n’he d’anar. 

Fins demà!

Divendres, 16 d’abril de 2009

Bon dia, diari! Com estàs? Millor que jo, segur que sí. No, de debò. 
Ahir vaig ensopegar amb una pedra i em vaig trencar els panta-
lons. Després, vaig xocar amb un avet i em va caure una pinya al 
cap. Després... Millor no segueixo, perquè si no, no acabaria mai.
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Avui m’he llevat pensant que tot això ha estat un somni. Però, és 
clar, això no pot haver estat un somni. Si no és que és un somni 
dintre d’un altre somni, oi?

Bé, definitivament, això no és un somni. Ho sé perquè he enso-
pegat amb una pedra, he caigut a l’aigua i un peix ha entrat dins 
dels meus pantalons. La veritat és que he notat com el peix nedava 
entre les cames. El bo de tot això és que avui menjaré peix per 
dinar i no, pinya, com sempre.

Avui, diari, he pensat que podria fer-me una barca per tornar a 
casa. Oi que és una bona idea? Aquesta barca tindrà: un menjador 
amb televisor de plasma, un timó d’or, una bandera teixida a mà 
amb fil d’or... De ben segur que serà una barca preciosa!

Bé, estimadíssim diari, quan acabi la barca tornaré a escriure’t 
per dir-te com va tot. D’acord? Fins una altra estona!

Dilluns, 19 d’abril de 2009

Ei! Per fi l’he acabada. En tres dies, però almenys l’he acabat. 
Potser no té totes aquelles coses que vaig dir que tindria. Però, 
endevina! Tinc una brúixola! La veritat és que no sé com funciona, 
però almenys la tinc. No creus?

O tens alguna cosa millor que pugui fer?

Espera! M’estic barallant amb un diari? Definitivament m’estic 
tornant boig! Ai, mare meva! Aquesta illa m’està trastocant! Crec 
que, per avui, ja n’hi ha prou d’escriure en el diari. Adéu!

Dimarts, 20 d’abril de 2009

Hola...

Avui no estic d’humor perquè ahir vaig decidir posar la barca a 
l’aigua i quan la va tocar es va destrossar, com si un gegant l’ha-
gués trepitjat. Tres dies treballant sense descans, per a res. Quin 
horror! Bé, potser sí que descansava. Cada tres segons només. 
Mira que podria haver tardat més, però volia treballar tot el 
possible. Ja et vaig dir que jo no estic fet per treballar en coses 
manuals. O et vaig dir que no estic fet per tenir aventures? Bé, ara 
mateix no ho recordo, i em fa una mica de pal mirar el dia que ho 
vaig escriure. Però no passa res, hagi posat una cosa o una altra, 
totes dues són veritat.

Bé, avui no sé què dir. No m’ha passat res interessant. Així que 
et deixo.

Fins demà!

Dimecres, 21 d’abril de 2009

Bon dia! Què tal? Avui estic molt content perquè m’he recordat 
de la clau de la maleta. Bé, la veritat és que el número estava 
apuntat en un paper que tenia a la butxaca. Ah, ah!

I, a dintre, hi ha patates fregides! Que bé! Ja no me’n recordava 
del seu gust. 
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Si vols, puc anar-te dient tot el que hi ha dintre, mentre ho trec 
de la maleta.

Bé, aquí tinc: uns papers, un llapis, roba, un mòbil, un... Espera 
un segon! He dit un mòbil? SÍ! Tinc un mòbil amb bateria! També 
tinc cobertura! Ostres! Que bé! Et deixo que he de trucar a la 
policia perquè em vingui a buscar!

Hola! Saps on sóc? Doncs sí, en un helicòpter! Estic molt, molt 
content. Per fi puc tornar a casa! Ja m’imagino el que diran els 
meus pares i la meva germana...: “O, fillet meu, estàs bé? Deus 
haver-ho passat molt malament... Et regalem el nostre cotxe 
descapotable i esperem que així estiguis millor”.

Sí, això és el que diran. Ei, espera! Jo no he parlat del meu pare, 
oi? Perdó, és que està de viatge de negocis i mira, doncs això, que 
està de viatge de negocis.

Bé, he arribat. Ja et diré com ha anat tot. Adéu!

Hola!

Saps a qui m’he trobat a casa? El meu pare! Sí, deu haver tornat 
del viatge. Quan l’he vist, m’he tirat als seus braços. I saps què 
m’han dit tots?:

“Hola, què tal ha anat per Londres?”

Jo, després d’haver-me quedat una bona estona amb la boca 
oberta, els he intentat explicar què m’ha passat. Però, és clar, no 
m’han cregut.

Canvio de tema. Crec que faré un llibre, sí, es titularà: Un nàufrag 
babau. Aquesta obra explicarà tot el que he passat des que la meva 
mare em va comprar el diari fins que vaig trobar el mòbil. 

Ah, per cert, això de babau és per no recordar-me de la clau de la 
maleta que la tenia apuntada en un paper. 

Bé, estimat diari, aquestes paraules són les últimes que t’escriuré. 
No és perquè no vulgui escriure’t més, sinó perquè no tens més 
pàgines. Això sí que és un adéu per sempre.

O sigui, que adéu i fins un altre moment!
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