
         EL PEP I ELS PLANETES 

 

Hi havia una vegada un nen que va pujar a la nau que havia construït el seu 

avi. Va entrar i sense voler va apretar una palanca i sense adonar-se va anar al 

planeta Mercuri i quan va arribar era de nit. Els habitants eren de color verd. 

Tenien 15 ulls i tenien 30 cames. Els habitants li van dir:  

- Aquí a Mercuri, 3 mesos és de dia i 3 mesos és de nit. 

I després va dir en Pep:  

-És que m’he colat en el vostre país, què em podríeu ajudar a tornar al meu 

planeta? 

I si, el van ajudar a tornar a casa seva. Però en lloc d’arribar a casa seva va 

arribar a ....Neptú!  

Els habitants del planeta eren de color vermell, tenien 8 orelles i 9 braços. I els 

habitants del planeta Neptú li van dir: 

- Marxa, que aquí fa molt de fred. 

I va arribar a ....Júpiter! i els habitants de Júpiter eren molt estranys i 

s’assemblaven a un dònut i en Pep, espantat, va pujar a la nau i va tirar la 

palanca i se’n va anar a.....Venus! i com que cada cop s’apropava més i feia 

molta calor va  decidir tirar la palanca i aquest cop se’n va anar a....Urà! tot i 

que li va costar una mica arribar-hi perquè estava molt lluny. 

Quan va baixar es va adonar que hi havia abelles i en Pep va marxar cames 

ajudeu-me cap a la nau i va tirar la palanca i va marxar a...Saturn. I en aquest 

planeta tot eren camps de cols i en Pep, que no li agradaven gens les cols, va 



pensar “aquí ho passaré fatal”. I va estirar la palanca i se’n va anar a....Mart. I a 

Mart no hi havia res que li agradés. Va fer una volta per tot el planeta i feia 

molta calor, només va trobar pedres i cactus i no parava de fer-se punxades 

amb els cactus i va decidir marxar. Va tornar a estirar la palanca i per fi va 

arribar a la Terra. Quan va arribar, tota la família el va rebre amb molta il·lusió i 

li van fer una abraçada. Li van fer una gran festa de benvinguda. 

 I vet aquí un gos, vet aquí un gat, per fi en Pep a la Terra ha arribat. 


