
                       La caixa de  

                          cartró 
 

 

Hi havia una vegada una caixa de cartró que, un dia, es va trobar buida dins d’un 

traster. 

Estava a les fosques envoltada de mobles vells, paneroles mortes, pelusses i pols. 

Tenia por, no sabia quan temps estaria allà tancada,i esperava cada dia que s’obrís 

la porta i algú l’agafés i la tornés a omplir de nou. 

 

Quan plovia patia per si l’aigua inundava el traster, es mullava i es desfeia, perquè 

aleshores, ja no seria útil, desapareixeria sola i oblidada. 

Però un dia, la porta es va obrir i va entrar un nen de sis anys que se la va quedar 

mirant durant una estona. La va mirar i remirar i després d’uns minuts, que van 

semblar interminables, es va apropar a la caixa i la va agafar.  

Se la va emportar a la seva habitació i la va continuar mirant fins que, de sobte, el 

nen es va aixecar i va anar a la cuina, va avisar a la seva mare, que va venir, i el 

nen li va dir. 



- Què podem fer amb aquesta caixa?  

La mare va sospirar i va anar i va tornar amb unes capses més petites i unes 

tisores.  

La mare li va dir e el seu fill la seva idea i el nen va fer si amb el cap.  

Unes hores més tard, la caixa de cartró i les capses eren una sola, ara eren un 

castell de cartró.  

El nen estava molt feliç però la caixa de cartró ho estava encara més, ja no estava 

buida i sola al traster, ja no tenia por de deixapareixer i no ser útil, ja que el nen li 

havia donat una nova utilitat i ara formava part d’un castell. 

Així, la caixa de cartró va  tornar a ser útil i feliç perquè tenia una nova vida. 
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