
LES LLETRES D’EN COTÓ 

Hi havia una vegada un núvol que es deia Cotó. Era  suau, esponjós, molt 

esponjós, així com la nata, o millor, com la mousse de iogurt! Era molt simpàtic 

i treballador.  Cada dia tenia la mateixa feina...xuclava l’aigua dels rius, del mar, 

dels estanys i se n’anava cap a la muntanya a ploure. Si feia molt fred deixava 

anar una mica de neu, però no molta ja que era una mica fredolic! 

Un bon dia, en Cotó, tot treballant, va passar per sobre d’un poble molt tranquil. 

No feia ningú soroll. Tothom era dins d’un edifici on hi posava “Biblioteca 

Municipal”.  Hi havia moltes nenes i nens llegint llibres, contes, còmics, 

revistes... tranquil·lament, molt concentrats. Semblava que s’ho passaven molt 

bé. També hi havia grups de lectura, on s’explicaven les històries que havien 

llegit. 

 

En Cotó es va quedar encantat amb aquella imatge. Li donava bo veure 

sobretot els nens  endinsats en les aventures d’aquells llibres. I sense donar-

se’n compte, es va quedar aturat allí, a sobre de la biblioteca, sense tenir en 

compte el temps. Durant uns quants dies, el sol va anar sortint, com cada matí, 

i anava empetitint en Cotó, que no pensava a anar a xuclar aigua als rius, mars, 

estancs... Es va quedar tant i tant petit que quan se’n va donar compte no li 

quedava força ni per enlairar-se!  

 

-Quin desastre!  Com m’ho faré jo ara per sortir d’aquí?- deia en Cotó tot 

preocupat. I de sobte va decidir fer el que sabia fer millor, xuclar. 

 

Va començar a xuclar amb totes les seves forces, que ja no ni quedava gaires. 

Però no hi havia massa aigua en aquell poble. Tot just una mica al pou de la 



plaça del poble. I llavors va passar una cosa molt sorprenent. En lloc de 

carregar aigua, en Cotó estava absorbint les lletres dels llibres de la biblioteca! 

 

En Cotó estava aprenent tantes històries que no donava l’abast. Com li 

agradava. Però de sobte va començar a sentir uns crits des de baix, de la 

biblioteca. Els llibres s’havien quedat en blanc, i els petits i grans lectors es 

queixaven. No entenien que estava passant. En Cotó es va quedar parat, no 

els hi volia pas fer cap malifeta. I No sabia com arreglar-ho.  

 

No massa més tard, van arribar la Cotoneta i l’Esponjós. Els amics núvols d’en 

Cotó. Quan els va haver explicat el que havia passat, van decidir ajudar-lo. 

Entre tots tres van fer una bona tempesta de pluja, vent i llampecs, i en Cotó va 

poder deixar ploure totes les lletres dels llibres de la biblioteca. 

 

La gent del poble tornava a estar molt contenta i ja podien tornar a llegir. 

Finalment en Cotó va marxar cap als rius, mars i estancs amb els seus amics, 

explicant-los un munt d’històries fantàstiques de mags, cavallers, bruixes i 

bruixots, encanteris i mil llegendes més. 

 

I conte contat, per la finestra s’ha escapat. 
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