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Temps enrere en un país molt llunyà hi vivia jo, la Noa. M’agradava molt 

dibuixar, escriure i passar-m’ho bé amb els amics i amigues, però el que 

m’agradava més era dibuixar. Dibuixava a totes hores, després de dinar, 

després de sopar...sempre. Dibuixava persones, llocs, objectes i animals de 

tota mena. 

Un dia quan em vaig despertar em vaig vestir molt ràpid i em vaig posar a 

dibuixar. Però de sobte el llapis va parar de dibuixar, jo volia acabar el dibuix 

però no vaig poder, encara que m’hi esforcés el màxim el llapis no dibuixava. 

De cop, vaig sentir una veueta que deia: 

-Hola Noa, sóc en Boby el llapis màgic.  

-Boby, perquè no puc escriure? – li vaig preguntar. 

-Tanca els ulls i et diré el meu secret que no sap ningú: has de saber que si no 

t’inspires no podré dibuixar.  

De sobte la veueta va desaparèixer i l’habitació es va quedar en silenci. 

- Què vol dir inspirar-se? – em vaig preguntar. De cop vaig tenir una idea 

brillant, una idea genial! Vaig anar corrents al menjador, vaig agafar el 

diccionari de llengua catalana i vaig començar a buscar... i “ZAS” l’he trobat! 

Vaig començar a llegir però no entenia res de res, i vaig anar a preguntar-ho a 

la mare. 

- Filla meva anirem fins a casa de la tieta que com que li agrada tant dibuixar, 

t’explicarà uns quants consells per inspirar-te – em va dir.  

Vam agafar el cotxe i vam anar fins a casa la tieta. Em va dir que havia d’anar  

a un lloc relaxant. Ho vaig provar però no funcionava. La tieta també em va dir 

que perquè no provava de tancar-me a l’habitació i posar música relaxant, però 

tampoc va funcionar. Finalment, em va dir com s’inspirava ella, era una idea 

molt bona. Ella penjava paperets en un arbre amb tot el que havia volgut 

dibuixar i cada dia per inspirar-se llegia un dels paperets, tancava els ulls i 

s’imaginava com volia que fos el seu dibuix. Després agafava el llapis i 

començava a dibuixar. 



LA PARAULA MÀGICA  
4t Primària 

-Gràcies tieta – vaig dir, i vam anar cap a casa. Quan vam arribar vaig anar 

corrents cap a l’habitació i vaig fer el que m’havia dit la tieta, i va funcionar! 

Em vaig inspirar fins a acabar el dibuix. Quan el vaig acabar me’l vaig mirar i 

em vaig adonar que m’havia quedat genial i que havia après moltes coses. De 

cop vaig sentir una veu que deia: 

 - Noa desperta’t! - Em vaig despertar d’una revolada. Era la mare que em 

venia a despertar. 

- Mama, mama, saps què he somiat? 

 

 


