
L’ampolla de vidre  
 
Divendres, 13 de març 
 
Hola bon dia, sóc una ampolla de vidre, estic en una botiga, més ben dit en 
un supermercat. Sóc una ampolla de vi rosat, tinc un color rosa vermellós i 
em dic… - Aiii! No m’agafis per aquí! - 
Ai perdoneu, es que una dona m’ha agafat per comprar-me. M’ha dut a 
casa seva i m’ha posat a la nevera. A l’hora de dinar m’han tret de la 
nevera. Oh! Sort que fora la nevera s’està calentet! 
 
Per on anava?... Ah, sí! Em dic Vins Maria Lluïsa, sóc de l’Alt Penedes i tinc 6 
anys. Avui els meus amos m’han obert i han begut una mica de mi, i ara 
cada vegada que volen beuen una mica, diuen que el meu vi està molt bo!! 
 
Dilluns, 16 de març 
 
Ostres! M’he quedat buida! Però m'han donat una altra vida; m’han tret 
l’etiqueta, m’han posat benzina per treure’m tota la cola, m’han netejat amb 
aigua i sabó fins que he quedat lluent i llavors m’han posat aigua i m’han 
ficat flors! 
 
Quina vida més bonica!! 
 

Dimecres, 18 de març 
 
Avui ha estat un dia molt especial!! Ha vingut la meva cosina!! Es diu Vinyes 
Maria i Ferrer. 
A que és un nom bonic? Però no és un vi rosat, sino un vi negre i té 5 anys. 
 
Dimarts, 24 de març 
 
Avui els meus amos m’han donat una altra utilitat, han agafat retoladors 
permanents i m’han pintat amb moltes coloraines, m’han posat al menjador i 
ara sóc una decoració! 
 
Dijous, 26 de març 
 



Avui m’he llevat i estava en una capsa de plàstic! Quan he obert els ulls 
estava rodejada d’ampolles mirant-me. Entre totes m’han tranquil·litzat i 
m’han dit que no em preocupès i just en aquell moment ha vingut un camió i 
ens ha volcat dintre seu, ens ha transportat fins a un taller, on ens han fos i 
ens ha donat una altra forma i… Ara sóc un got!!!! 
 

           Maya          


