
  EL FLAUTISTA VALENT  
 
Aquesta història tracta d'un donyet que és un ésser viu molt 
estrany, que es diu Roig Julivert i 2 humans que es diuen 
Aitana i Òscar. 
El donyet té 9 germans i 4 germanes, tots els seus noms 
són colors: nens Safair, Anyil, Atzur, Marfil, Or, Argent, 
Cobalt, Porpora i Carmi; nenes, Turquesa, Escarla, Malva i 
Blanca. Els cognoms són plantes 
Començaré a explicar la història.  
En Donyet vivia en un lloc que es deia Mig Bolet. Li 
agradava molt tocar la flauta però on vivia mai s'havia fet 

música. 
Un dia es va enfadar amb la seva família perquè havien de fer un treball, però ell 
volia tocar música i se'n va anar corrents al riu que separava la ciutat dels humans. 
L'Aitana i l'Òscar, també, van marxa de casa corrents perquè no volien ordenar 
l'habitació. 
Es van trobar el Donyet tocant la flauta i li varen voler agafar per veure com era. 
L'Aitana va caure, el Donyet tenia moltaaaa por perquè eren molttttttt grans. 
Quan el Donyet va començar a confiar, van començar a parlar els tres. L'Aitana i 
l'Òscar li van començar a preguntar un munt de coses com "Quants anys tenia?". 
Voleu saber quants anys tinc?, els va dir el Donyet, doncs 54 anys i poden arribar a 
300 o 350. 
Els pares d'Aitana i d'Òscar no sabien que el Donyet estava a casa seva. 
Quan se'n van anar a sopar van deixar al Roig al calaix de la tauleta de nit perquè 
tenien un gat que es deia Boira i se'l volia menjar. Després se'n van anar a dormir. 
Bastant més tard, de cop i volta es va sentir un tro i tots es van despertar però els 
pares es van tornar a dormir. L'Aitana i l'Òscar no es van adormir i van treure el Roig 
del calaix. 
Era diumenge i seguia plovent a bots i barrals. Volien porta el Roig a casa seva però 
com no podien sortir, van fer un munt de coses i no van poder estar amb el Roig. 
Després de dinar se'n van anar a l'habitació d'Aitana, van agafar uns pinyols pel 
Roig. L'endemà no hi havia escola i van portar al Roig a casa seva 
I si voleu saber més, heu de llegir el llibre. 
A mi m'ha agradat perquè era intrigant molt intrigant.   
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