
     LA CONTAMINACIÓ

Hi havia una vegada,  l’any  2.239 un dofí que tenia molta gana perquè el desglaç i la

brutícia no el deixava veure les preses i va decidir demanar ajuda als seus amics,

i com que no veia a ningú cridava:

-  Balena, pingüí, foca... 

Al cap d´unes hores van arribar molts animals  i tots tenien molta gana. Tres dies més tard 

es van trobar 10 cavallets de mar que deien :

-  Tenim gana, volem menjar si no morirem de gana!!!

La foca va dir :

 - Cavallets de mar,  voleu salvar la terra? - I van contestar: 

- Sí!!!! 

El pingüí va dir:

 - Tinc una idea,  podem segrestar mariners i ensenyar- los - hi  que estan destruint la 

terra  i algun dia no hi haurà res,  després els tornem  a canvi que arreglin la 

contaminació.

Del fons marí  van aparèixer  8 tentacles de 38 metres de llargada, el dofí en va tocar un i 

va sortir un  cap gran amb un ull triangular al mig. Estava plorant perquè tenia gana i els 

cavallets de mar li van dir:

-  Com et dius?

  I va contestar:

-  Kraquen. 

Els cavallets li van preguntar si s´apuntava a salvar la terra i va contestar que sí!!!!.

Aleshores van trobar un mariner i el van segrestar i li van  ensenyar que els humans estan 

destruint la terra. Es va quedar a l’Antàrtida  una  setmana,  fins que el van tornar a canvi 



de que arreglés  la  contaminació i van fer el mateix amb 20 mariners més .

 Als 10 primers el rei no els va fer cas, als 5 següents el rei es va començar a empipar i 

quan va escoltar als  5 últims ja va començar  a arreglar-ho. Va tancar 10 fàbriques, 5 

empreses que utilitzaven gasolina i va obrir 15 empreses elèctriques. 

Però la contaminació encara no s’havia acabat, el mar seguia  ple de brutícia.  Van 

segrestar  25 mariners més i  aleshores el rei va ordenar que fessin  més manualitats i 

que ningú  tirés  la brutícia al mar. Tothom ho va fer i el mar ja no estava contaminat .

Ho  van celebrar amb una festa i un banquet i ara que el mar ja no està contaminat el 

conte ja s´ha acabat.

Fet per: Xenxinfu i Vamvula.


