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BLEYBLADE BURST
Hi havia una vegada un nen que es deia
Marc i es va comprar una Bleyblade Burst,
la netejava i l’entrenava cada dia. En
Marc i els seus amics i germans feien
combats amb les Bleys.

Un dia van fer una jugada impressionant: la Bley del MARC va fer
un vuit a la pista i va atacar a l’enemic, i va fer explotar la Bley del
contrincant. Gràcies a aquella jugada els van convidar a un
torneig nacional de BLEYBLADE BURST.

El torneig va anar molt bé. Hi havia dos equips. Els equips es
diferenciaven pels colors: groc i blau. El Marc i la seva colla d’amics
i germans volien que guanyés l’equip groc i així va ser. Des d’aquell
dia tots els amics i germans del Marc tenien el somni de conèixer
els jugadors de l’equip groc.

Un dia assolellat el Marc i els seus amics i germans caminaven a la
bora del mar i els hi va caure un paper que deia esteu convidats a
un torneig de BLEYBLADE BURST. Van anar al torneig i per fi van fer
realitat el seu somni i van conèixer el participants de l’equip groc.

Lluna Adell, Aran Adell i Isona Puigtió
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EL GROS I EL FOLLET
Hi havia una vegada, en una casa de grossos on un gros s'hi va posar malalt,
concretament: Obsin Mardison. Obsin Mardison va anar al metge i allà li van
dir que només es podia curar contractant algú perquè es fiqués dins del seu
cos. Pel camí de tornada a casa va trobar un follet sobre un arbre. Mirant el
follet, va pensar en el que li havia dit el metge i es va animar a proposar-li si
volia entrar al seu cos. El follet va di que sí.
La decisió del follet va ser tan impulsiva que en el moment en que Obsin
Mardison va obrir la boca li van començar a entrar un reguitzell de dubtes.
El metge t’ha explicat com sortir de dins del teu cos? - li va qüestionar.
Tinc una píndola vomitiva que en el moment que me la prengui, en
podràs sortir - li va respondre.
El metge t’ha explicat que he de fer a dins del teu cos? - li va preguntar
dubitatiu.
Doncs, aquesta feina et serà molt fàcil. Has de baixar al final de l’esòfag
i abans d’arribar a l'estómac trobaràs unes punxes clavades d’un eriçó que
em vaig menjar la setmana passada. Aquesta és la raó del meu malestar. Si
em treus aquestes punxes em sentiré millor - li va explicar detalladament.
El follet, després de l’explicació d’en Obsin Mardison, es va relaxar confiant en
ell mateix per realitzar aquesta acció solidària.
En Obsin Mardison, abans d’obrir la boca, va donar-li un picarol per avisar-lo
quan hagués complert la tasca i un potet petit que contenia un ungüent
anomenat “despunxes”, ja us podeu imaginar el seu ús. .

El follet valent va fer un salt a la boca d’en Obsin i va lliscar per l’esòfag fins
que va arribar a les punxes clavades. Quin enrenou de punxes entrellaçades!!
No va perdre temps i va començar a posar el “despunxes” per tot arreu. Les
punxes s’anaven fent petites... i més petites ... fins a desaparèixer. En aquest
moment, el Follet va notar com si el cos d’en Obsin també s’anés fent més petit
i ràpidament va fer sonar el picarol. En un tres i no res va volar com un coet.
Estava una altra vegada a l’exterior.
En Obsin es va mostrar molt agraït perquè ja es trobava molt millor i també
perquè ja no era gros. S’havia desinflat com una pilota petada.
I qui no s’ho vulgui creure que ho vagi a veure.
Oscar Lobo i Glòria Castellà
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LA BROMA DELS SABONS
En una casa molt petita, hi habitaven dos nens que es deien Joan i Jordi, que
mai es paraven de fer-se bromes l´un a l´altre.
Un dia el Jordi va tenir una moooolt bona idea.
Quan el Joan s´estava a punt de banyar, el Jordi va abocar un pot de tabasco
a un pot buit de sabó. És a dir, va canviar el pot que contenia tabasco pel que
contenia sabó. Llavors quan el Joan s’estava banyant, pensant que es posava
sabó, es posava un munt de tabasco.
De sobte tot el cos li picava dimonis. I va pensar:
-

Que està passant????”

En Joan va mirar el pot de sabó i es va empipar tant, tant i tant quan es va
adonar que era tabasco que va cridar:
-

Jordi!!!!!!!!! T’ODIO!!!!

I va pensar un pla malèfic per venjar-se.
Després d’uns dies de pensar el pla malèfic…s’ho va pensar millor i va
decidir…que no faria res i que s’ho prendria com una broma…una mica
pesada.

Max Zavrel, Aleix Àrbol i Bernat Vega
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La Júlia i la cova misteriosa
La Júlia tenia 9 anys i vivia en una casa envoltada d’un bosc. Un dia, va anar
a fer un tomb i es va perdre. Quan començava a fer-se tard, va veure que el
bosc canviava de color, i no sabia d’on venia aquella llum estranya. Estava
una mica espantada però alhora encuriosida. Va intentar buscar d’on venia
la llum i al cap d’una estona va trobar una petita cova il·luminada. Va escoltar
una veu que sortia de dins de la cova que deia: “Júlia, et concedeixo tres
desitjos”.
La Júlia es va quedar molt sorpresa i no entenia què podia estar passant dins
d’aquella cova. L’entrada era plena de flors de tots colors i se sentia una olor
molt bona, una olor que li recordava els pastissets que feia la seva àvia . S’hi
va apropar atreta per l’olor i la veu. De puntetes i molt a poc a poc va es va
anar apropant...
Desperta Júlia!! És hora d’anar a l’escola!!
-

Com? Què? On ? … Ostres! si estic al meu llit, i .. ja s’ha fet de dia!- va dir

la Júlia.
-

Quanta claror que entra avui per la finestra!!.. i aquesta oloreta tan

bona? . Segur que l’àvia deu estar fent galetes a la cuina. - va pensar.
Així que tot ha estat un somni. Quina nit més curiosa… i la cova?
La Júlia va fer un bot del llit i va baixar saltironant per les escales seguint la flaire
de les galetes.
Mmmm galetes!!

Júnia Borràs i La Marieta Poruga
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L’URPAIRE
Hi havia una vegada un urpaire. Era un animal pudent que tenia unes urpes
molt punxegudes, tres cames molt llargues i gruixudes, un cos gran i cobert
d’escates de diferents verds, quatre braços amb tentacles, un cap mitjà amb
tres ulls allargats, un musell amb bigotis molt llargs, una boca amb dents
corcades i tres llengües vermelles molt llargues, dues orelles punxegudes i
alguns pèls en punta entre elles. Era una bestiola presumida, sempre portava
un barret de fulles dalt del cap.
L’urparie era únic a l’univers, cap ésser humà mai no l’havia vist. Vivia tot sol
en una gran cova fosca i profunda en un planeta llunyà. Era esquerp i sempre
estava enfadat. S’alimentava de mosques i saltamartins.
Volia visitar un altre planeta on hi hagués més coses i més menjar del que hi
havia al seu i va decidir anar a un planeta que coneixia però no tenia nom.
Com no tenia nom no podia anar-hi perquè no li podia dir al GPS.
Un bon dia i tot just després de despertar-se, va recordar que tenia un caixa
amb una postal d’aquell planeta.
I si allà hi deia el nom? –Va pensar.
Va fer un salt i va anar directe a l’habitació dels trastos a buscar la capsa.
Quan la va trobar, va agafar la postal i va descobrir que hi deia el nom del
planeta. Ja el tenia! El va introduir al GPS amb una mica de dificultat degut a
les seves grans i maldestres urpes, va agafar quatre coses indispensables i va
començar el camí que el duria a aquell nou planeta.

Júlia Pons, Marc Garcia i Jordi Ortega
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NO VA SER UNA TARDA QUALSEVOL
(un altre final de “EL LLIBRE GOLAFRE”)
Aquella tarda de dissabte, semblava una tarda qualsevol. Peli, crispetes i sofà,
era tot el que m'esperava. Però de sobte l' Eli em va trucar i tot va canviar.
Els seus crits al telèfon i la seva veu van trencar tota tranquil·litat. Vaig haver
de sortir corrents de casa. Sort que els meus pares varen entendre la situació.
L'Eli necessitava la meva ajuda. Un llibre li estava parlant!
Resulta que el llibre li deia: Et menjaré! Fas molt bona pinta, amb aquest vestit
rosa que sembla cotó de sucre!
L’Eli no sabia si treure’s el vestit o arrencar a córrer, però on? El llibre va intentar
clavar-li una mossegada però l’Eli el va esquivar, per molt poc, just a temps de
sortir, esperitada de la seva habitació.
Quan vaig arribar, l’espectacle era desolador: l’habitació estava cap per
avall, les cortines estripades, les caixes
de peces de Lego escampats pel terra, els jocs de taula, les llibretes, l’agenda,
el material de l’escola...tot, absolutament tot fora de lloc...però, i el llibre? On
era el llibre parlador? L’Eli, des de l’altra punta del passadís, va assenyalar a un
racó on encara s’hi podia veure la col·lecció de llibres que ella havia llegit
amb tan delit. “Li he recomanat els llibres de Roald Dahl, sembla que els està
devorant”.

Najib Giménez, Sílvia Giménez i Núria Urgell
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ATAPEÏTS O NO, PERÒ SEMPRE JUNTS

Hi havia una vegada un monstre que vivia amb quatre monstres més en una
cova. La cova era bonica, però una mica petita. Els monstres al principi eren
petits, però es van anar fent grans, grans i grans... i aviat van estar una mica
atapeïts a la cova, i necessitaven una mica de paciència per poder fer vida
normal. Per anar al lavabo, havien de fer cua, per anar a dormir, havien
d’esperar que la mare monstre expliqués els contes que tothom demanava, i
així amb tot: sempre hi havia algú que s’havia d’esperar.
El monstre mitjà n’estava fart! I va decidir fer alguna cosa...
-

Sabeu què? Jo no aguanto més, adéu!- va dir el monstre mitjà.

I així va ser, rumb cap al bosc. L’endemà ja estava cansat. La veritat és que
era una mica mandrós. De sobte, va veure una cova i va pensar que podria
ser la seva nova llar ja que li recordava la casa familiar. Hi va treure el nas, per
cert tenia un nas llarg i punxegut, tipus pastanaga! Aquella cova era fosca, no
semblava gaire segura… Va sentir un grunyir i va marxar esperitat! Li havia
passat la mandra! Va córrer uns quants quilòmetres fins trobar un prat verd ple
de flors...feia una flaire d’allò més bona… es va estirar i va començar a somiar...
En el seu somni, ràpid hi van aparèixer els quatre monstres de la seva família
amb qui convivia a la cova petita. Podia sentir fins i tot la seva olor, els sorolls
del somni eren tots sons molt familiars. De cop i volta, un gran tro el va
despertar, i de seguida una forta pluja el va deixar ben xop. No podia trobar
més a faltar la seva petita cova, els seus quatre familiars, les esperes, els contes
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de la mare, les olors, els sorolls. Amb un gran nus al pit, va córrer en direcció a
la seva estimada cova, al lloc que tant trobava a faltar. Quan estava a punt
d’arribar, va poder veure quatre caps que vigilaven darrera les escletxes,
darrera de les roques que cobrien l’entrada a la cova. Eren la seva família,
l’estaven esperant! El temps s’havia aturat per ells quan el monstre mitjà havia
marxat. Plegats, es van fondre en una immensa abraçada, mai més tornarien
a dubtar que el més important i primordial és el que sentien estant junts. Així,
van decidir que no es tornarien a separar, i també van prendre una important
decisió: cada membre de la família va preparar un número per distreure les
cues i les esperes, i així va ser com els acudits, els números de circ, els contes…
van entretenir i alegrar els llargs torns de la casa.

Lluc Portugal, Zoe Portugal, Elna Geronès i Eva Maturana
Aquest conte està basat en fets reals.
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EL CARGOL BABETES
Hi havia una vegada un cargol que vivia a Londres. El nostre cargol es deia
BABETES.
En Babetes, com tots els cargols, sempre sortia quan plovia, i ja sabeu que a
Londres quasi tots els dies plou.
Ell era un cargol diferent, tenia esperit d’explorador.
Un dia en Babetes va sentir en una conversa, que existia un arc de colorins,
misteriós, màgic, que sortia només quan plovia i feia sol a la vegada. Aquell
arc s’anomenava L’ARC DE SANT MARTÍ.
Des de llavors, en Babetes no parava de pensar com seria veure allò amb els
seus propis ulls, i pujava cada dia als terrats a veure si podia trobar l’Arc de
colors. Però a Londres el sol no brillava tant com per fer-ho sortir.
El cargol explorador va decidir cercar informació d’aquell fenomen. Va
descobrir que en un poble anomenat Cardedeu, sovint hi sortia l’Arc de Sant
Martí. Volia viatjar fins allà.
I així és com va començar el seu viatge……
El primer que va fer el nostre cargol, va ser pujar a un avió amb destí a
Alemanya, per veure si allà podia trobar l’Arc.
En arribar, va veure que la gent menjava unes coses anomenades salsitxes de
Frankfurt. Però del misteriós arc, res de res.
Va continuar el seu viatge, decidint aquesta vegada agafar el tren per a
desplaçar-se fins a París.
Quan el tren va aturar-se a l’estació i va baixar, va observar una torre gegant
on tothom hi pujava, La Torre Eiffel!!
El cargol aventurer va pensar que si pujava ell també, potser podria veure l’arc
de colors des d’allà dalt. Però un cop a la punta més alta de la gran Torre Eiffel,
no podia observar cap arc de colors.
I si no existia cap arc de colors??

En Babetes no es va donar per vençut i va continuar la seva recerca.
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Aniré a Andorra!! Va pensar. M’han dit que allà hi ha unes muntanyes molt
altes!! Podré veure l’Arc des d’allà??
Va pujar a un cotxe que anava direcció a Andorra i en un tres i no res, va
arribar al país de les muntanyes.
Al baixar del cotxe, sorpresa!! Tot el terra era de color blanc i estava molt fred.
Era la neu!! Havia sentit parlar de la neu, però mai hagués imaginat que era
tan freda.
Molta neu per tot arreu, però de l’Arc de Sant Martí, ni rastre.
El cargol explorador no perdia la il·lusió per trobar l’Arc, així que va agafar un
autobús en direcció a aquell poble anomenat Cardedeu, potser allà….. Els ulls
se li van tancar, tenia molta són.
El soroll d’un tro el va despertar del seu somni, estava plovent!! Com a
Londres… Entre la pluja va veure una muntanya i una indicació que posava
“Montseny” Ja quedava poc per arribar... Quins nervis!!!
L’autobús va aturar-se a la seva parada, al costat d’una escola que es deia
Can Manent. Just al costat hi havia unes vaques pasturant, sobre l’herba
fresca que feia molt bona pinta. Quina gana, va pensar, vaig a fer un bon
àpat
Mentre menjava entre les vaques, un sol càlid va començar a sortir entre els
núvols i en Babetes va contemplar uns colors meravellosos al cel, que
formaven el tan esperat Arc de Sant Martí. Era un espectacle tan bonic el que
estava presenciant el cargol, que en aquell mateix moment va decidir
quedar-se a viure en aquell camp, amb la companyia de les vaques, a
Cardedeu.

Luca Duran,
Safont i Jose Duran
Il·lustració Júlia González
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El Monstre que vivia entre els núvols
Hi havia una vegada… un monstre que vivia dalt dels núvols. Per passar de
núvol a núvol necessitava sempre un ou. I com funciona això tan curiós? En
llançar un ou contra un núvol, es trencava i apareixia sempre un pont, format
per un preciós i enorme arc de Sant Martí.

Un dia al monstre se li van acabar els ous i va dir:
- Què faré ara sense ous?
Sabia que allà a prop hi havia una granja per anar a buscar més ous. Però
com ho podia fer per arribar-hi si ni tan sols li quedava un ou per llançar? Va
estar trucant a tots els seus amics i familiars però semblava que molts d’ells
tenien el mateix problema… no els hi quedaven ous. O si més no, no li’n volien
donar cap perquè pogués arribar a la granja. Una de les seves amigues, li va
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donar la idea! Va pensar que si entre tots i totes invocaven al monstre de la
pluja i al monstre del sol alhora, podrien aconseguir crear un arc de Sant Martí
tan bonic i tan ferm, que gràcies a ell, tots els monstres del cel podrien a la fi
passejar-se pel cel com ho feien abans.
I així ho van fer. Van decidir fer una trucada a tots els monstres del cel perquè
es preparessin per cantar i ballar tots alhora i així invocar als monstres de la
pluja i el sol.
A les 12 del migdia del dia 12 de desembre, van començar a fer càntics i
danses en honor a aquests dos monstres, i allà va ser quan el sol i la pluja van
sortir tots dos, permetent que es veiés l’arc de Sant Martí. Des de llavors, tots
els habitants del cel van aconseguir el seus propòsits i el nostre monstre, va
aconseguir anar a la granja i demanar una dotzena d’ous. Va aprendre una
cosa però... calia ser previsor perquè no li tornés a passar això de quedar-se
sense ous.

I conte contat, ja s’ha acabat. Esperem que us hagi agradat!

Biel Sánchez, Laia Sánchez i Alba Punter
Il·lustracions Biel i Laia Sánchez
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EL PODER DE LA IMAGINACI

´

No fa gaire temps, un virus es va apoderar de tota la imaginació dels nens i
nenes d’una gran ciutat. Va anar casa per casa i, mentre dormien, els entrava
pel nas i s’emportava els somnis. Aleshores, quan es llevaven i anaven a
l’escola, no tenien idees per respondre, per dir ni per jugar.
De sobte, un dia de pluja i sol, el cel va dibuixar un caminet de molts colors.
En Teo va dir:
- Mireu quants colors! El cel és vermell com l’Spiderman!
- I lila com les figues! - va exclamar l’Ona.
- I verd com els pèsols! I blau com el mar! Taronja com la pastanaga, i….groc
com la palla!! -Van cridar una colla de nens i nenes.
Era l’ARC DE SANT MARTÍ!! Del que tant havien sentit a parlar...
Llavors, un dia, va desaparèixer l’arc de Sant Martí, i tots els nens van dir:
-

Ohhh! ja no hi ha l’arc de Sant Martí!

I es van posar a plorar.
Els nens i les nenes es van posar molt i molt tristos perquè havien tingut
l’esperança que l’arc de Sant Martí els hi pogués retornar els seus somnis i les
seves idees, i així tornar a ser els infants feliços, imaginatius i juganers que
havien estat sempre.
Però va passar que el petit Pere, havia vist l’arc de Sant Martí, però es va a
dormir abans no desaparegués. Com no sabia que l’arc de Sant Martí ja havia
marxat, aquella nit va somiar amb tots els colors de món, amb camps de
roselles, núvols roses, cascades salvatges, selves gegants… Al dia següent, a
l’escola, va explicar als seus companys i companyes ensopits tot el que havia
somiat. De sobte, un somriure de felicitat es va començar a dibuixar a la cara
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de tots aquells i aquelles que l’escoltaven, era el somriure de tornar a imaginar,
de tornar a entrar al món de la fantasia. Aquells companys i companyes del
Pere, en sortir de l’escola, van parlar també dels fantàstics somnis del nen amb
altres amics i amigues. I així va ser com tots els nens i nenes es van anar
encomanant de nou l’alegria del joc, del somni, de la fantasia i del poder de
la imaginació. A partir d’aquell dia, no hi ha hagut absolutament res capaç
d’esborrar tot aquest poder que tenen els més petits.

Pau Moncusí Prado, Núria Moncusí Prado i Eva Maturana
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ELS PETITS DETALLS:
EL B

TÓ NEGRE

Hi havia una vegada una persona que era espia i agent secret, però ja estava
retirat quan un dia el van trucar per telèfon. Ell no sabia qui era perquè posava
“ número secret”. Va agafar el telèfon i al principi no sabia qui era aquella
persona però després es va adonar que era el seu antic cap, de la
organització d’espies i d’agents secrets. El seu antic cap el va trucar per
preguntar-li si volia participar en una missió secreta i molt perillosa. Ell va dir….
-D’acord, però amb una condició, que m’augmenteu la paga.
El seu cap va acceptar l’augment de sou, i li va dir que es tractava de la
desaparició d’un quadre del museu del Louvre de Paris.
-Teniu alguna pista o sospitós?- va preguntar.
El cap li va dir:
-

Sí, tenien una sospita. La tarda anterior una treballadora del museu va

desaparèixer i no l’han tornat a veure. Creiem que pot tenir relació amb el
robatori, però de moment no hem trobat cap empremta ni portes forçades.
L´única cosa estranya que hem trobat és un botó negre al terra, just a sota
d’on estava el quadre i hem pensat que podria ser una pista. Llavors hem
demanat que ens enviïn informació. Tot i així haurem de anar a Paris. Anirem
dema...
L'endemà a les 12 h del migdia, l'agent va anar a l'organització i allà va pujar
a un helicòpter privat que el portaria fins a Paris. Quan va arribar al Louvre, va
revisar tota la informació que tenia sobre el robatori.
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Passejant pel museu va
veure un encarregat de la
neteja amb un uniforme
blau

qual

negres.

tenia

botons

Dissimuladament

l'espia secret s'hi va fixar
amb aquell home, llavors
va veure que a l’uniforme li
faltava un botó, un botó
negre. Aleshores l'agent secret va perseguir a l'home sospitós fins que va arribar
a un apartament que estava a les afores de Paris. L'agent es va esperar una
estona per veure si aquell sospitós sortia de l’edifici. Més tard l'home sospitós
va agafar un cotxe i va marxar. Llavors l'espia va decidir investigar i va entrar
a l’edifici. Va obrir una porta i... allà hi havia el quadre robat i la treballadora
segrestada. L'espia va avisar al seu cap i amb l'ajuda d'altres espies van
capturar al

delinqüent.

Clara Roure i Aleix Camps
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El petit planeta Extretoir, estava format per moltes plantes i coves de pedra
molt grans, on hi havia un llac dins de cada una.
En una d’aquestes coves hi vivien dos extraterrestres que es deien Clic i Clac.
Aquests extraterrestres havien de sortir de la cova per anar a buscar menjar
perquè no hi havia ningú més en aquell planeta.
S’alimentaven d’insectes i plantes que trobaven al planeta.
Un dia que van anar a buscar menjar, no trobaven el camí per tornar a la
cova.

No sabien perquè però aquell dia veien tots els camins iguals: les mateixes
roques, les mateixes plantes...Van intentar recordar el nombre de passes que
feien cap a una direcció i després cap a una altra, però res, en Clac i en Clic
estaven perduts en el seu propi planeta.
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De sobte van començar a sentir uns sorolls que venien de lluny, uns sons molt
diferents als que sentien sempre. Eren uns sons com de tambor. Gràcies a la
seva oïda van poder seguir els sons fins a arribar a un llac que no havien visitat
mai: un llac preciós.
Quina sorpresa! Quan van mirar bé van veure que eren un grup de Clics i Clacs
(igual que ells) que tocaven tot d’instruments de percussió: bateries, bongos,
caixes xines… Semblava que estaven celebrant alguna cosa fent una festa.
Els Clics i Clacs es van divertir molt però va caure un meteorit gegant i mig
planeta va explotar i gairebé tots els Clics i Clacs van morir però dos van
sobreviure i van anar a una cova perduda al mig d’una esplanada. Dins de la
cova hi havia un llac amb peixos. Van decidir quedar-se a viure allà i no sortir
si la situació dins la cova no es tornava molt perillosa.

Eloi Puigtió, Joana Pujol i Bernat Vega
Il·lustracions Eloi Puigtió
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LA MUNTANYA MÀGICA
Ja fa molt de temps, vivien en un poble d’alta muntanya, una família amb un
fill i una filla de 10 i 12 anys.

El pare es dedicava a l’estudi de minerals

desconeguts i a catalogar-los. Els buscava per la muntanya que tenien a prop
de casa. Els seus fills, de vegades, l’ajudaven però mai havien trobat res
d'interessant.
Un dia, el seu pare no es trobava bé, aleshores va demanar als seus fills d’anar
sols a la recerca de minerals especials amb l'advertiment de que anessin en
compte perquè hi havien llocs de la muntanya perillosos...

Però els seus fills, que eren poc previnguts, ho van passar per alt.

-

Els llocs més perillosos deuen ser els més emocionants -van pensar.

I es van encaminar a la muntanya a la recerca dels minerals. Van arribar a una
cova molt estreta i brillant.
- Deu tenir molts minerals, amb aquesta brillantor”, van pensar.
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Però va passar una hora, i no trobaven minerals, cosa que els va fer decidir
que marxarien. Però llavors es van adonar que quan avançaven, el túnel es
tancava darrere seu. Pensant que estaven perduts a l’interior de la muntanya,
van arribar a una cambra subterrània, on la brillantor de la roca era evident.
Llavors van agafar la llanterna que portaven i la van encendre, il·luminant una
enorme roca esquerdada. Si van apropar, li van donar un parell de cops i es
va fer un forat. El seu interior era brillant i molt acolorit. Es van alegrar molt però
de cop van tornar a recordar que estaven atrapats.
De sobte el mineral misteriós va llançar un raig de colors pel forat que havien
fet i els nens es van ajupir per no perdre el cap. El raig va perforar la paret i va
fer un túnel cap a la sortida.
El nen i la nena van tornar a casa amb la roca.
Un cop a casa li van explicar l’aventura al pare i aquest els va explicar que
aquella roca era un Diamarc petrificat (Diamant+Arc de Sant Martí ). De sobte
el Diamarc va llançar un raig cap el pare i en un tres i no res el pare es va curar.
A partir d’aquell dia aquesta família es va fer molt famosa.

Avi Dídac, Genís Fortún López, Aran Ochiai Bayó i Oriol Robles
Il·lustracions d’en Genís Fortún López
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Qui ho havia de dir!
Una vegada hi havia un senyor passejant el seu gos dins del tractor però va
bolcar el bolquet i el gos, que estava lligat, va caure.
El senyor va agafar l’ordinador i...va buscar informació sobre grues. Volia
trobar, ràpidament, una empresa de lloguer de grues.
-Amb una grua si podria donar-li la volta al bolquet i alliberar el gos -va pensar.
-Però trigaran molt a venir i el meu gos patirà - va rumiar.
- He de fer alguna cosa ràpidament - va dir-se a si mateix.
Començà a fer voltes i mirar d’un costat a l’altre intentant trobar alguna eina
que pogués fer servir per tallar la corda que lligava el seu gos al bolquet. La
corda estava tan tibada que estava fent mal al gos.
Per cert, el gos es deia Llamp perquè va néixer una nit de tempesta.
En Llamp era un gos molt i molt tranquil però ara estava molt espantant
perquè començava a faltar-li l’aire.
El senyor Ramon no trobava res per tallar la corda però si va trobar un pal
gruixut i va pensar que li podria servir per fer palanca i aixecar el bolquet. Va
col·locar un extrem del pal sota el bolquet i va saltar amb totes les seves forces
sobre l’altre extrem. Però el pal es va trencar i el bolquet no es va moure ni un
xic.
Jo sol no podré alliberar al meu estimat Llamp -va pensar.
Estic sol com un mussol. Només hi ha pedres al meu voltant i al tractor només
queda un tros de la corda que vaig utilitzar per lligar al Llamp -continuà
pensant.
De sobte, fa recordar aquell dia en que van fer supervivència amb
l’agrupament. L’Akela, el cap dels llop i les daines, els va ensenyar com tallar
una corda amb una altra corda. No havia pensat mai posar-ho en pràctica
però... ara era el moment.
Va agafar dues pedres molt grosses i les va posar a sobre de la corda que
lligava el Llamp, separades una de l’altra uns quaranta centímetres
aproximadament. D’aquesta manera la corda quedaria tibada i fixa. Després
va anar al tractor i va agafar l’altra corda.
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La va passar per sota de la que estava entre les pedres i va agafar cada
extrem amb una mà. Quan la tenia ben agafada va començar a estirar dels
extrems, alternativament, primer la mà esquerra i després la mà dreta. Estirava
el més ràpid que podia i les cordes s’anaven fregant.
Després d’una llarga estona d’estirar i fregar estava gairebé esgotat, ja no li
quedaven forces.
-

No ho aconseguiré. Estic molt cansat – va pensar.

Però de cop la corda es va trencar i en Llamp va recuperar la respiració. El seu
esforç va pagar la pena.
Qui ho havia de dir! Mai s’hagués imaginat que aquella jornada de
supervivència li resultaria tan útil. I de cop li va venir a la memòria aquella frase
d’un filòsof grec que la seva mare li havia repetit una i una altra vegada.

Pau Moncusí Prado, Núria Moncusí Prado i Gínjol

LES NOSTRES HISTÒRIES 2

25

TORNARÉ A VEURE ELS TIETS!
- El tiet i la tieta no poden venir a dinar a casa, mare?
- No, Tomàs! Ara mateix ens han aconsellat que no surtin de casa ni ell ni la
tieta!
-Però, el tiet ho entén què està passant?
-La tieta li explica cada dia força cops, cada cop que diu d’anar a fer un volt,
i sembla que ho entén. Com s’estimen tant, ell li fa molt cas i confia en ella.
- La tieta ha fet un cartell i l’ha penjat a la porta de l'entrada de casa seva on
diu " Prohibit Sortir", i ha dibuixat una calavera. El tiet, cada cop que s'apropa
a la porta, li pregunta que per què no es pot sortir, i ella, amb molt d'amor, li
explica cada vegada:
- Mira Joan, no podem sortir de casa, hi ha un virus, com el de la grip, però
molt pitjor, i està prohibit sortir al carrer.
- Qui ho ha dit això, Marieta?
- Els metges.
- Ah! d'acord, doncs no sortirem.
-Mira, Tomàs, ho hem fet tan bé durant aquest temps, tots tancadets a casa,
seguint les indicacions, que el virus ha anat desapareixent, desapareixent… i,
tot i que amb precaucions, perquè encara no ha desaparegut del tot, podem
començar a sortir una mica i trobar-nos amb els nostres éssers estimats.
-De debò mare? Això vol dir que ja podran venir els tiets a casa?
-Sí Tomàs, tot i que, com t’he dit, ens haurem de trobar amb mascareta, i
també haurem de mantenir una distància per evitar riscos.

-Què bé mare!! Em fa molt feliç! Tu creus que el tiet entendrà el tema de la
mascareta i la distància?
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-No ho sé, fill, segur que la tieta hi estarà al cas…
-Mare, mira quin cartell he fet per posar a la porta de casa!

-Ben fet fill meu!

Eva Maturana
Il·lustració elcomercio.es
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LES TRES AMIGUES I EL DRAC NUS
Hi havia una vegada tres amigues que es deien Melian, Maria i Paula que
venien del món màgic.
La Melian era una unicorn amb una bonica banya dels colors de l’arc de Sant
Martí. La Maria era una fada d’ales amb espirals i la Paula una elfa d’orelles
punxegudes.
Un dia passejant pel bosc es van trobar un ou de color daurat...

A la Paula i a la Maria els va agradar molt aquell ou tan bonic i se’l van voler
emportar a casa seva. Així que el van agafar cadascuna d’un costat i van dir:
- Me l’emportaré a casa meva.
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Però la Maria i la Paula vivien a cases diferents i van començar a estirar-lo cap
a elles.
Llavors es va sentir un “CRAAAACK” i l’ou es va trencar…
- Mira el que has fet Paula -va dir la Maria
-Jo no he estat, has estat tu que tiraves volant cap amunt -va respondre la
Paula.
Llavors la Melian va dir:
- Ja n’hi ha prou! Mireu el que hi ha a dintre de l’ou.
A dins de l’ou hi havia un petit dragonet d’escates daurades. –
-

Oooooh! -van fer les tres amigues

-

I ara que farem amb aquest dragonet?- va preguntar la Paula

-

No ho sé- va respondre la Maria.

-El portarem amb els seus pares, segur que l’estan buscant- Va dir la Melian
ben decidida.
I les tres amigues van anar cap a les muntanyes llunyanes on vivien els dracs.
Després de caminar i volar durant hores, van arribar fins a una gran cova al
peu de les muntanyes i la Paula va dir:
-Hooooola! Hi ha algú?
De dins de la cova es sentí una veu molt forta que va dir:
- Qui gosa destorbar els dracs mentre dormen?-...
Les tres amigues fan fer un salt endarrere, estaven molt espantades. Amb veu
tremolosa i a l’uníson van dir:
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-

Fa dies vam trobar un ou de color daurat. Sense voler vam estirar-lo i el

vam trencar. De l’ou va sortir aquest dragonet i ara el volíem tornar amb la
seva família.
De dins de la cova es va sentir una altra veu. Aquesta era més dolça i
semblava malenconiosa.
-

Fa tres dies que un animal ferotge es va endur un ou del meu niu! Estic

molt amoïnada perquè si no li dono escalfor el meu dragonet podria no
sobreviure i ja li quedava molt poc per sortir. –va dir una drogona.
La Maria va volar fins l’entrada de la cova, va deixar el dragonet i va tornar
enrere. La Paula, amb les seves orelles punxegudes va sentir com la dragona
s’acostava a l’ou. I la Melian va il·luminar la cova amb els colors de la seva
bonica banya.
Totes tres van veure com la dragona olorava al dragonet i amb tendresa li
acaronava el cap. El dragonet la va abraçar i en un tres i no res van
desaparèixer dins de la cova.
La Melian, la Paula i la Maria no podien saber si era o no la seva mare i es van
quedar astorades. Passat uns minuts la Melian va dir:
-

No saben si és o no la seva mare però segur que estarà millor que amb

nosaltres. Ara ja té una família que el cuidarà i l’estimarà.
Les tres amigues es fan fondre en una forta abraçada. Després van unir les
seves mans i van cridar:
-NUS, t’estimem! (Nus era el nom que li havien posar al dragonet).
I cric-crac, el conte s’ha acabat; aquí planto un soc per tornar-hi un altre cop.

Melian Masachs i Gínjol
Il·lustracions Melian Masachs

LES NOSTRES HISTÒRIES 2

30

POLLS, POLLS I MÉS POLLS…


Mamaaaa!!!! Se’ns ha colat un poll a la banyera, que dic un poll, una

família sencera de polls!! Socooors! Però no estàvem tots confinats? -vaig dir.


Amb confinament i tot, els polls es colen al nostre cap!!!! Quin desastre

Marc! -va dir la mare.


Mamaaa, i cada vegada n’hi ha més, mamaaaaa, és un exèrcit de polls

i com a mínim hi ha mil!!! -va dir en Marc


Socooors! -va dir la mare.



Doncs potser no està tan malament tenir unes bestioletes a casa, per

variar. -vaig dir.
La mamà va respondre: -Ets boig o què et passa? Ja em pica tot!


Com és que ara que estem confinats... i els polls continuen al nostre

cap?


Doncs perquè ens volen fer la punyeta. Truca al teu amic a veure si

també en té… -va dir la mare
I així que la mare em va dir que truqués al meu amic jo li vaig fer cas. Va
resultar que sí! També tenien polls, els empipadors polls! Voleu sentir una mica
la conversa per Skype?


Hola, saps que tinc polls Lluc?



Polls!? Bé, de fet no puc dir res perquè… jo també en tinc. He he...



Saps alguna cosa d’en Joan?



No, no en sé res. Però hauria de ser aquí oi?



Sí…

Va resultar que en Joan tenia un pla malèfic perquè tots els nens de Cardedeu
tinguessin polls durant confinament… menys ell!

LES NOSTRES HISTÒRIES 2

31

Els amics d'en Joan, encara no tenien ni idea d'on podia estar el Joan, i van
decidir trucar-lo. En Joan va agafar el telèfon i va dir…


Hola, qui és?



Sóc el Lluc, i estic fent videotrucada amb en Marc, no te'n recordes que

vam quedar?


Ah! Sí... mm... És que estic fent una cosa molt important de... l'escola! Sí,

sí, de l’escola!


Ah! Ok, doncs vols quedar demà per parlar?



Mm... Sí, sí!

De cop es va veure l'ordinador d'en Joan. Hi havia una pàgina oberta que
deia: com reproduir polls.


En Lluc es va estranyar molt. Seguidament es van acomiadar tots dos

Desprès el Lluc li va dir al Marc:


Marc he vist que el Joan tenia una pàgina web que posava...com

reproduir polls, no et sembla una mica estrany tot això??



Sí és molt estrany. En Joan tindrà alguna o a veure amb això de que els

nens de Cardedeu tinguem polls?


La veritat és que… crec que sí.
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Bé… Fins demà!



Adéu, fins demà.

Desprès d’acomiadar-se, tots dos van anar a sopar.
Al dia següent en Marc va trucar al Lluc abans de l’hora que havien quedat
per poder descobrir el que tramava el Joan, i per aconseguir-ho havien de fer
un pla. El pla era així:
Primer de tot havien d’intentar veure què tenia a darrere seu i preguntar-li per
la pàgina, desprès preguntar-li quin treball estava fent ahir de l’escola.
Seguidament havien de preguntar-li si ell tenia polls i si s’havia la raó de que
tots els nens de Cardedeu tinguessin polls en confinament. I el Marc i en Lluc
creien que així l’atabalarien i ens hauria de dir que trama. La videotrucada va
anar així:


Marc, i en Joan?



Hola, no ho sé -va dir en Lluc.



Hola estic aquí, que voleu?



Res només parlar amb tu. Van dir els dos

Un altre cop van veure que en Joan tenia la mateixa pàgina que ahir.


Que és aquesta pàgina, Joan? - va preguntar el Marc.

Res, la veritat -va dir el Joan.
Ok, quin treball estaves fent ahir Joan? És que ahir no ens van posar deures…
- va dir en Lluc


Mm…(va dir nerviós) resssss, una cosssa que tenia pendenttttt -va dir

aquesta vegada tremolant de por.
I en Lluc va dir: -Val... sabeu que ara tothom té polls?


Si m’ho ha dit la meva mare. Joan, tu tens polls? –va dir en Marc.



Jo… no, ni un.



A no? La meva mare diu que ara tots els nens tenen polls -va dir en Marc.



Doncs…jo no.

Al final el Lluc va dir:
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Prou de ximpleries, Joan què portes entre mans?



Jo res... va respondre.



Segur? -va tornar a preguntar en Lluc.

I en Joan va respondre: - Sí…


I per què tens una pàgina oberta que posa: com reproduir polls? Eh

Joan!


Doncs... per res… va! Ja m’esteu atabalant! Us ho dic i prou! A veure…

Per on començo… jo, des de petit seeempre tenia polls i tothom em posava
sobrenoms relacionats amb polls.... i em volia venjar… i vaig començar a mirar
pàgines de com reproduir polls i vaig veure una que m’interessava. Com tenia
els ingredients, ho vaig fer.... després vaig anar al centre de Cardedeu i vaig
deixar anar els polls... i ara me’n penedeixo molt…


A sopar! -va dir la mare del Lluc.

El Lluc, en Joan i el Marc van dir adéu i van penjar.
Ja estem a la fase 1, així que en Joan va anar pel poble a repartir paperetes.
En les paperetes posava:

Trobada al centre del poble
Hola, bon dia, com esteu?
Si podeu us agrairia que anéssiu a la trobada del dia que us diré després.
Aquesta trobada l’he organitzat jo perquè us vull dir una cosa molt
important.
Si us plau aneu-hi.
Informació de la trobada:
Dia: Dilluns dia 1 de maig del 2020
Hora: 16:30
Lloc: Plaça de l’ajuntament
Gràcies.
Espero que vingueu.

El dia de la trobada va venir molta gent. En Joan no s’ho esperava i es va posar
Joan

molt nerviós. En Joan va agafar el micròfon i va començar a dir:


Hola bon dia, sóc en Joan. En primer lloc, com esteu? Bé, us venia a

confessar que… Sabeu que tots els nens de Cardedeu tenen polls…? Doncs jo
sé perquè passa…(el Joan va sospirar molt fort i va seguir parlant…). El
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culpable d’això…..he estat jo… i em sento moooooolt culpable de ferho...me’n penedeixo moltíssim, no us ho podeu ni imaginar. A veure… ho he
fet perquè de petit...seeeeeeempre teina polls i els nens em posaven
sobrenoms com… el cap de poll, o pica pica caps, etc. Jo em volia venjar… i
vaig estar mirant per Google a veure si hi havia una pàgina que digues com
reproduir polls. Vaig trobar-ne una que m’anava bé perquè tenia els
ingredients i ho vaig fer. Al cap d’uns dies els vaig deixar anar i….. al dia
següent tots els nens en tenien! I després em vaig penedir mooolt. Vaig buscar
per internet com matar toooots els polls i vaig trobar una pàgina que ho
deia....La qüestió és que he trobat la solució per fer-los fora. La solució té tres
passos:
1.

Hem de buscar un porc superheroi (que es troben al Montseny). Quan el tinguem

haurem de fer que el porc llepi el cap del nens o nenes de Cardedeu.
2.

Després haurem de posar-li el líquid antipolls al nen/nena i hauríem de seguir les

instruccions del producte.
3.

Després dutxar-lo i ja tindríem els nens sense polls durant 6 anys!!!

Així ho van fer. Van agafar tots els porcs que hi havien i se’ls van emportar a
Cardedeu. Llavors els porcs van llepar tots els caps dels nens de Cardedeu i es
van posar el líquid antipolls. Els polls van desaparèixer. Al principi els pares i les
mares estaven una miqueta enfadats pel que havia fet, però després van
donar les gràcies per trobar la solució de matar el polls i que no en tinguessin
fins d'aquí 6 anys!!! En Joan i tot Cardedeu estaven molt contents i feliços, i
sense polls!!
Conte contat, conte acabat!!!!
Aleix Árbol, Elisabet, Agnès Olivé, Joana López i Joana Riera
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