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Contes a la vora del cove
Segur que sabeu què és un cove. Un cove és un cistell gran, 
més fondo que ample, amb dues nanses petites i fet de canyes 
o de vímet. També és segur que tots n’heu vist un alguna 
vegada. Potser a la Fira del Cistell! Pot servir per moltes coses: 
per posar llenya, per exemple. O per posar-hi les verdures 
quan les collim de l’hort. Fins i tot per posar-hi joguines quan 
les mares fan endreçar habitacions desendreçades. Però a 
Salt hi ha un cove molt i molt especial. És el Cove de les 
Paraules, un cove que té tantes paraules a dins com paraules 
tenen al cap els nens i nenes de les escoles de Salt. I resulta 
que molts d’aquests nens i nenes han fet servir milers de 
paraules d’aquest Cove per construir quatre contes. Són els 
que podeu llegir en aquest llibre! Que com s’ho han fet? Ara 
us ho explico.

Doncs, primer de tot, un matí els nens i nenes van anar a fer 
una passejada vora el riu Ter, a les Deveses, i van arribar 
fins al Pla dels Socs. Els acompanyaven els mestres i també 
persones que entenien molt d’espais naturals. Quantes coses 
que van aprendre allà! Al cap d’uns dies hi van tornar, però 
aquest cop amb ganes de mirar-s’ho tot amb ulls d’escriptors. 
Quines històries podien passar a les Deveses i al Pla dels 
Socs? Quins animals podien ser-ne els protagonistes? A partir 

d’aquí, i un cop a classe de nou, tots els nois i noies van fer 
córrer la imaginació i van convertir musaranyes, llúdrigues 
o talps en personatges de ficció. I van començar a inventar 
històries fantàstiques! I els mestres, vinga a ajudar-los a 
embolicar la troca! Resultat: catorze personatges fabulosos 
que trobareu descrits i quatre contes genials que hem anat 
construint de mica en mica entre tots  a través d’Internet, 
perquè això ha estat una feina d’equips! Hem escrit, hem 
revisat, hem corregit, sempre amb ganes de millorar! Perquè 
escriure és això: tenir idees i saber-les explicar amb les millors 
paraules. I quan cal, retocar una frase, canviar un mot, refer 
un paràgraf. En fi, reescriure. I quins contes que tenim ara! 

Us he de dir que m’ha encantat participar en aquest projecte 
i que ha estat genial veure com els contes anaven creixent. 
Ara, però, ve el moment més important de tot aquest procés. 
Sabeu quin? Doncs just el moment en què vosaltres comenceu 
a llegir el contes! Tots els que hi hem participat ho hem fet 
amb molta il·lusió. I també ens ho hem passat d’allò més bé. 
Ara us toca a vosaltres, lectores i lectors, divertir-vos amb 
aquestes quatre històries que van néixer a la vora d’un Cove.

Núria Martí Constans 
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Les HistÒries
1. OperaciÓ Pla dels Socs
2. Perill als jocs esportius
3. Lluna, llamps i estàtues
4. La capsa misteriosa
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A l’Alma li encanta jugar amb una pilota i agafar-la amb les dents. 
També li agrada fer carreres amb els seus amics. Malgrat que 
l’Alma és un gos juganer i alegre, hi ha una cosa que li fa por i 
que el fa viure amb neguit: la nit. Li fa por la foscor. Se sent sol 
quan no té companyia. També li fan una mica de por els cotxes i les 
motos que van molt ràpid i no vigilen gaire. Ah! L’Alma encara té 
més por d’una altra cosa: vol dir a la Lili que l’estima però té molta 
vergonya. Com ho pot fer?

L’SKIPS 
L’Skips és un porc senglar de divuit 
anys, jove, fort i a més a més alt. 
És el valent Skips del Pla dels Socs. 
És l’arquitecte del bosc perquè és 
qui sempre construeix i arregla tot 
allò que els altres fan malbé. És 
una mica despistat perquè sovint es 
deixa les coses aquí i allà, però és un bon conseller. L’Skips parla 
exagerant molt la erra però no ho fa pas expressament: no pot fer-
hi res! I això no li agrada. 

Ah, quan arriba a casa sempre es menja tres glans. I un dia va 
passar una cosa que recordarà tota la vida: mentre l’Skips sopava 
amb la seva germana, un ocell va entrar a la cabanya. Amb les 
urpes, l’ocell va esgarrapar l’ull a l’Skips i també la pota dreta 
de la seva germana petita de quatre anys. Després els va robar 
els glans. Ara l’objectiu de l’Skips és agafar aquell ocell que li va 
desfigurar la cara. A més, per protegir-se dels ocells, es vesteix 
amb una armadura d’alumini que ell mateix es va fer amb trossos 
de tapes de cassoles que va trobar a les escombraries. 

L’Skips viu a la millor cova del Pla del Socs, ran de les canyes. El 
seu gran tresor és la seva germana petita i fa qualsevol cosa per 
ella. Com que la seva germana tenia a la pota la ferida que li 

operaciÓ Pla dels Socs
Els protagonistes

EL GOS ALMA
L’Alma és un gos de dos anys, 
de pèl llarg, suau i marró amb 
taques negres. Té uns ulls blaus, 
bonics, alegres i riallers. És àgil 
i ràpid com un llampec. Té les 
orelles petites i punxegudes i 
les dents esmolades. Els que els 

coneixen de veritat saben que és afectuós, educat i molt honest, 
però diuen que té molts pardalets al cap. Els gossos vells creuen 
que és un bala perduda però no entenen que li agrada molt viure 
situacions emocionants: és un aventurer. Diu que quan sigui més 
gran li agradaria anar a veure el mar i poder viatjar a països 
llunyans, descobrir noves ciutats, noves cultures i fer nous amics.

Sabeu? L’Alma està molt enamorat d’una gossa bonica i també 
riallera. Cada dia fa alguna cabriola per fer-se’n amic. Aquesta 
gosseta es diu Lili. La Lili és una mica tímida i molt callada.

 L’Alma i la Lili viuen a les hortes que porten cap al Pla de Socs. Les 
seves casetes són molt senzilles i petitones. Estan fetes de fusta i són 
molt agradables i calentones.

Cada dia l’Alma surt a passejar i a jugar amb els amics. Alguns 
dies li agrada empaitar gats, però mai aconsegueix atrapar-ne 
cap. Uf! Són tan ràpids! També hi ha una altra cosa que li agrada 
molt: banyar-se al riu i esquitxar a tothom quan s’espolsa l’aigua.
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La Meli és amable amb els amics que l’envolten. Sol ser molt 
simpàtica i divertida, menys quan l’empipen, que comença a 
parlar en argentí i diu paraules com sos boludo, que significa que 
ets una mica ximple. D’aquestes paraules, que tant sorprenen els 
seus amics, en té unes quantes que ja es comencen a repetir a les 
Deveses.
Algunes de les expressions que més utilitza són:
Ei, pibe/a, que significa ‘noi/a’.
Sos macanudo, que significa ‘ets genial’.
Estooo, uau!, que significa ‘tenir una idea’.
Capo, que significa ‘ser el cap, el millor’.

També té molta facilitat per als idiomes, ja que parla català 
perfectament i algun altre idioma més, com els dels seus companys 
animals. Parla amb tota naturalitat el pit-rogenc del seu veí el pit-
roig, que coneix amistosament com Pit. Domina amb tot detall el 
conillès, que utilitza per parlar en secret amb la seva millor amiga, 
la conilleta Coni. Però l’idioma que li va costar més va ser el 
canyanès, perquè totes les canyes sempre parlen alhora i són molt 
xerraires i tafaneres, i sovint es fan pesades. De tota manera, a les 
Deveses tothom s’entén, ja que es parla el devesenc, una llengua 
universal.

La Meli és superpresumida i cada matí, quan es lleva, se’n va a la 
vora del riu a emmirallar-se. Tot seguit aprofita el bon humor de les 
canyes a primera hora del matí, que tan sols despertar-se comencen 
a cantar amb ritmes de funky, i allà mateix, davant del riu, es posa 
a ballar, ja que és una de les seves aficions preferides. A més a 
més, la fascinen les aventures i anar a descobrir indrets nous. Ara 
bé, amb el que més gaudeix és amb les curses de vol que es fan 
a les Deveses, un gran espectacle que s’organitza cada juliol, en 
el qual participen moltes espècies diferents. És un esdeveniment 
macanudo!

va fer l’ocell i caminava fent saltets, l’Skips li va prometre que ell 
també caminaria fent saltets fins que se li curés, perquè no estigués 
trista. Es posa molt content quan pot cuidar tots els animals. Tots, 
menys l’ocell que li va fer l’esgarrapada. Per a tots és el rei, el porc 
senglar Skips del bosc.

LA COTORRA MELI
La cotorra Meli és una cotorra argentina. 
El seu nom real és Melisa Alejandra, però 
tothom li diu Meli. Té deu anys i viu amagada 
entre unes canyes americanes a les Deveses. 
Va arribar de ben petita a Salt amb la seva 
madrastra, de nom Luciana Fernanda. La 
Meli li deia Lucifer, perquè no es portava 
gaire bé amb ella. Quan tenia dos anyets la 
va abandonar i es va haver d’espavilar sola. 
És per aquest motiu que s’amaga. Va estar 

sola un temps i tenia algunes pors, com ara por de la nit o de 
les persones malvades que passejaven amb gàbies per atrapar tot 
tipus d’ocells exòtics.

La Meli és una cotorra amb un plomatge multicolor de colors càlids 
molt vius. Li destaca una cabellera pèl-roja com una posta de sol. 
Distingim uns ulls d’un color blau clar i unes pestanyes molt llargues. 
Té un bec força corbat i punxegut, amb el qual pot obrir fàcilment 
el seu menjar preferit: les nous i les avellanes. Encara que es torna 
boja amb els pochoclos, que són les crispetes. Quan vola, exhibeix 
unes meravelloses ales de color turquesa, amb les quals tothom 
queda bocabadat. Té les potes petitetes i hi ressalten unes urpes 
pintades del color de l’arc de Sant Martí. Li agrada passejar entre 
els arbres i recollir fulles, herbes i arrels: en fa una bona mescla i 
en treu tot de diferents colors.
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 -Ei, pibes! Afanyeu-vos, aneu a avisar els conills de les Deveses i 
a tots els animals que pugueu! Hi ha uns homes que han vingut a 
destruir el nostre bosc. Farem una reunió a la cabanya de l’Skips 
per mirar de trobar una solució!- crida la Meli, ben nerviosa.
Els dos animals, sense pensar-s’ho ni dues vegades, s’espavilen a 
fer el que la cotorra els diu.
Sense parar de volar i després d’avisar altres animals, la Meli 
arriba a les hortes on veu la gosseta Lili que està mig amagada 
rosegant un os. I també li ho explica tot.
Mentrestant, a la cabanya de l’Skips, que és entre les canyes, hi 
van arribant els animals amb comptagotes. Una vegada hi són tots 
-també la cotorra Meli i el gos Alma amb la seva amiga Lili- l’Skips 
comença la reunió:
-Amics i amigues de les Deveses, 
hem de protegir el nostre terrrritori 
dels homes que volen destruir els 
arbres i construir-hi edificis! -diu, 
amb confiança-. Què proposeu?
L’Alma, amb el seu esperit aventurer, 
aixeca la pota i parla:
-Podríem fer tres grups. Un grup que prepari les trampes per tal 
que cotxes i màquines no puguin passar. Un segon grup hauria de 
robar els plànols i guanyar temps, i un tercer grup podria ocupar-se 
de desmuntar les màquines durant la nit.
-Ei, pibe, sos macanudo!- crida la cotorra Meli, ben esverada.
-Sííííííí! -exclamen de cop tots els animals presents a la reunió.
Tots surten i l’Alma i l’Skips pugen a sobre la base d’un arbre per 
veure tothom i organitzar bé els grups. Aviat tot queda clar: la Meli, 
el pit-roig Pit i els altres ocells seran els encarregats de robar els 
plànols dels homes i així guanyar temps per preparar les trampes. 
La gosseta Lili s’estirarà a terra enmig del camí per tal de fer creure 
als homes que està ferida. L’Alma i els conills faran forats a terra 

operaciÓ Pla dels Socs
Al Pla dels Socs, a les Deveses de Salt, comença a clarejar. És 
molt aviat. Prop del riu, l’Skips, el porc senglar més valent de tots, 
remena la terra amb el seu morro i rosega una arrel una mica 
nerviós. No li agraden els humans i fa estona que en sent l’olor 
cada vegada més a la vora. A dins de l’aigua, el gos Alma es 
remulla, s’espolsa i ho esquitxa tot. De cop, senten el soroll d’un 
cotxe i de seguida en veuen un que s’acosta. Ei, i a darrere, un 
altre i encara un altre: tres cotxes grossos amb rodes grosses. De 
cada un, en baixen tres homes decidits, alguns amb plànols a les 
mans i d’altres amb eines. L’Skips i l’Alma queden immòbils.
-Ostres, què deuen voler? -diu l’Skips.
L’Alma, que no suporta els cotxes, tremola i no té temps de 
respondre.
-En aquest costat, els pisos i en aquell, locals per a botigues- diu 
un dels homes amb una veu molt potent-. Serà un gran gratacel i 
vendrem els pisos de pressa. El bosc és a tocar i també hi ha el riu. 
És preciós.
-Hi volen fer un bloc de pisos! -crida l’Skips, esverat- Això és molt 
greu, això és terrrrible, això és horrrrorós! Rrrrenoi -hi afegeix 
exagerant les erres com sempre-, hi hem de fer alguna cosa!
-Ei, pibe!- diu la cotorra Meli que ho ha sentit tot des de dalt la 
branca d’un àlber-. I tant que sí!
-Meli, hem de fer una rrrrreunió urrrrgent a casa meva! Avisa a 
tots els animals de les Deveses! -exclama l’Skips sense perdre ni un 
segon més.
-Ei, Skips! Sos macanudo! Trobo que és una gran idea.
De seguida, la Meli surt volant, més ràpid que una bala, per avisar 
a tots els animals que viuen al Pla dels Socs. Al cap de no res, troba 
el seu veí pit-roig, en Pit, i la conilleta Coni que estan fent petar la 
xerrada sota un arbre.
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perquè les màquines s’hi quedin atrapades i no puguin accedir fins 
al Pla dels Socs. Finalment, l’Skips i altres animalons desmuntaran 
les màquines que aconsegueixin accedir al Pla.
-En direm Operació Pla dels Socs -diu l’Skips, seriós però animat.
Mentrestant, els homes han marxat. I passa tot un dia. I un altre. 
I un altre. Els animals estan tots preparats, a l’aguait, per si han 
d’actuar: els ocells, des de dalt dels arbres fan guàrdia per torns 
per tal d’avisar a tothom en el moment que s’hagi de posar en 
pràctica l’Operació Pla dels Socs. Fins que un matí tornen els 
cotxes i tornen els homes. 
La Meli, que està totalment relaxada menjant pochoclos, unes 
crispetes que ha trobat ran d’un banc, sent la fressa dels cotxes i 
de seguida els veu que s’acosten, acompanyats d’unes màquines 
excavadores monstruoses. Com una bala, ella i els ocells que estan 
vigilant van volant a cridar l’Skips.
-Ei, pibe! Que s’acerquen les màquines!
-Corrrrreu! Anem a avisar la Lili! -respon l’Skips, atabalat. 
Quan la Lili arriba, tots van cap al camí que duu al Pla i la gosseta 
s’espavila a col·locar-se en la posició que han planejat, al mig del 
camí com si estigués ferida. Tots els altres estan amagats entre els 
arbres, observant i a punt per intervenir quan calgui. 
Les màquines avancen amb una força descomunal, amb un soroll 
que fa posar els pèls de punta. De sobte, els homes s’adonen de la 
presència de la gosseta estirada al camí i el que sembla que mana 
crida amb una veu molt greu, referint-se a la Lili:
-Atureu-vos! Hi ha un sac de puces que no ens deixa avançar!
Encara més enfadat brama ben fort:
-Aparteu-lo de la meva vista, que em fa mal als ulls!
-Sí, senyor capatàs! -respon un dels homes.
I dos dels treballadors s’hi acosten i agafen la Lili per llançar-la a 
un marge fangós. La Lili intenta desfer-se’n amb molta por sense 
aconseguir-ho. L’Alma observa l’escena molt nerviós. Ha d’ajudar 

la Lili! Surt disparat del seu amagatall i ràpid com un llampec 
clava una queixalada al braç d’un dels homes amb les seves dents 
esmolades. L’home crida i cau de genolls a terra. L’altre home 
s’espanta tant que surt corrents com un gallina. Quin enrenou! 
Un tros lluny, la Meli aprofita la distracció dels 
homes per pispar els plànols de dins d’una de les 
màquines. Però el capatàs la descobreix i intenta 
atrapar-la. Baixa d’un salt d’aquella màquina 
ferotge i la comença a perseguir amb una maça 
gegant. Quin rebombori! Ah, però la Meli és molt 
llesta i despista el capatàs amagant-se entre les 
seves amigues, les canyes.
Mentrestant, en Pit s’afanya a agafar les claus 
de la retroexcavadora més potent, la que fa més 
por, la que sembla capaç de convertir-se en un robot terrorífic. La 
màquina té un cap que gira tres-cents seixanta graus per poder 
vigilar tot el voltant. També té uns braços que es poden estirar 
i unes mans que són dues motoserres preparades per tallar els 
arbres més gruixuts. I té unes rodes d’eruga per poder avançar per 
tots els terrenys. El seu únic punt dèbil es troba just a la zona del 
cor, on es veu un botó d’autodestrucció.
Amb tot, els homes comenten els uns amb els altres que passen 
coses rares: han trobat una gossa que es feia la ferida, un altre gos 
els ha atacat, una cotorra els ha pispat els plànols i, per últim, un 
pit-roig els ha pres les claus. Ben estrany, tot plegat! 
Enrabiats, se’n tornen a les màquines destructives per iniciar la 
feina que tenen prevista mentre el capatàs, visiblement enutjat, 
crida:
-Vinga, colla d’inútils, torneu a la feina!
Sense que els homes el vegin, l’Skips observa. I s’adona que és 
massa tard per atacar i intentar desmuntar les màquines. A més, 
desgraciadament les màquines són més poderoses del que s’havien 
imaginat. 
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De sobte la Lili se li acosta lentament i li fa un petó tan dolç que a 
l’Alma li surten els ulls de les òrbites. Mig embadalits, tots dos surten 
de la casa a reunir-se amb els altres. Han d’espiar els humans!
Mentrestant el sol cada cop és més baix i ja és a punt de pondre’s. 
El dia va perdent la llum i tots els animals se senten cansats: ha 
estat un dia d’angoixes i d’emocions alhora. Saben que han de fer 
alguna cosa però no tenen clar encara què. Potser sí que destruir la 
màquina més grossa és la solució, però, qui s’hi pot acostar sense 
córrer perill? L’Skips i l’Alma tenen clar que han de fer alguna cosa, 
els seus companys s’ho mereixen! Senten el pes de la responsabilitat 
sobre el seu llom. Al cap d’una estoneta, l’Skips els fa aturar.
-Molt bé, companys! Hem de veurrrre de prop què volen fer 
els humans, ara que nosaltrrrres ja sabem com actuar! -diu l’ 
Skips.
-I tant! Tenim les claus originals, els plànols, hem fet els forats... 
Hem actuat en equip, però no hem aconseguit vèncer. Doncs ara 
toca ser realista i dissenyar un bon pla, i en aquest pla, hi entra la 
negociació, no us sembla? -continua l’Alma alçant la veu i intentant 
encoratjar els companys.
-Aviat serà fosc! Dividim-nos en grups per vigilar si durant la nit hi 
ha algun moviment -diu en Pit, una mica abatut.
-Ei, chicos, no us desanimeis, que seguro que trobem la solució 
-diu la Meli amb l’energia que la caracteritza.
Així, doncs, quan la nit ja ha caigut sobre el Pla de Socs, els 
animals es divideixen en tres grups i cada grup, segons l’horari 
establert, inicia el torn de vigilància.
Quan el primer grup arriba a la zona zero, allà on han d’actuar, 
els humans estan replegant les coses, apaguen els motors de 
les màquines, guarden les eines i se’n van a descansar a casa 
seva. El silenci de la nit plana al Pla dels Socs. Però no és una nit 
tranquil·la. Hi ha moviment d’animals per anar fent els torns de 
vigilància, i fora de les seves cabanes i caus hi ha animalons veïns 
que comenten com acabarà la situació. Tots volen fer alguna cosa, 

-Toca retirada! -diu l’Skips. I en un tres i no res, tots els animals 
reculen i es reuneixen a casa de l’Skips. Un cop ell també hi arriba, 
la Meli li ensenya els plànols que ha agafat.
-Ei, capo, sos macanudo! El pla salió perfecto!
-No t’il·lusionis, Meli, no tot ha sorrrrtit bé: les màquines són massa 
forrrrtes per  a nosaltres.
La Meli, tota sorpresa, contesta:
-Però pibe, tenim les llaves, tenim los planos, hicimos los forats...
L’Skips, arrufant les celles i amb un posat molt seriós, li contesta:
-Els forats no són prou profunds per aturar les màquines. Hem de 
pensar alguna altra estrrrratègia.
De sobte, en Pit crida ben esverat:
-No tot està perdut! Jo tinc les claus.
-I què en farem, de les claus? En deuen tenir unes de rrrrecanvi! 
-respon l’Skips, pessimista.
-Que no ho veieu? Aquestes són les originals... -fa en Pit.
-I què vols dir? -diu la conilleta Coni, impacient.
-Doncs... Mira! -segueix explicant en Pit-. Aquestes claus tenen 
un botó d’autodestrucció a distància. És aquest vermell. L’únic 
problema és que segurament ens haurem d’apropar a menys d’un 
metre del cor de la màquina per poder activar-lo!
L’Skips obre els ulls com unes taronges veient una nova escletxa 
d’esperança.
-Doncs anem a mirar que estan fent ara els homes! -diu l’Skips 
entusiasmat. I tots comencen a caminar, xerrant els uns amb els 
altres.
Abans de sortir de casa de l’Skips, la Lili atura l’Alma un instant.
-Et volia donar les gràcies per haver-me salvat d’aquells gamarussos.
L’Alma es posa ben vermell i li respon:
-No podia suportar veure’t patir.
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davant de res! Veurem si aquesta colla de galifardeus s’aparten o 
no -acaba dient tot agitant les mans.
Els homes comencen a pujar a les màquines. Les engeguen i 
avancen, i veritablement no s’aturen davant de res, removent la 
terra. Els animals es retiren: no poden fer res davant aquells mostres 
esgarrifosos. Un altre cop es reuneixen tots a casa de l’Skips i ara 
sí que ja veuen que de bona fe no poden avançar: cal donar un 
tomb a la negociació.
-Bé, nois tenim un prrrroblema! Ara hem d’actuar. Hem de ser 
agosarats! -diu l’Skips.
-L’única solució és destruir la màquina més grossa. Així veuran 
que amb nosaltres no s’hi pot jugar. Tenim les claus originals, no? 
Doncs fem-les servir! -diu l’Alma amb molta energia i molt empipat.
-Ah, esto es posa molt emocionante -diu la Meli.
-Qui portarà a terme la gran destrucció? -pregunta la Lili, que és un 
mica espantadissa.
-Jo creo que l’Alma és el más fort i el más ràpid! Ànim, amics! -diu 
la Meli.
-No ens precipitem. Calma, i pensem bé les coses -diu l’Skips, que 
és qui té més seny.
-Jo crec que l’Alma ho podria fer molt bé, i la Meli i jo li podríem 
donar suport des de l’aire -diu en Pit, animós.
La Meli somriu agraïda que els companys comptin amb ella.
-Molt bé! Doncs jo destruiré la màquina -diu l’Alma una mica 
preocupat, però acceptant la responsabilitat.
-Oh, quina por! I si et passa alguna cosa? -li diu la Lili a cau 
d’orella.
-Tranquil·la, me’n sortiré i després farem un viatge molt lluny per 
veure món i viure aventures emocionants.
La Lili es queda pensativa. Sap que l’Alma ho pot fer però té por 
per ell. A més, ella és tranquil·la i la promesa de l’Alma encara 
l’angoixa més. No té cap ganes de veure món. El seu món és el 

però veuen que lluitar contra els humans i la seva tecnologia és 
complicat. Malgrat tot, ningú es dóna per vençut.
Les hores van passant i cada cop hi ha més silenci i menys moviment. 
Tot sembla en calma, tot sembla tranquil. La natura va fent el seu 
curs i novament comença a clarejar sobre el poble de Salt. Un 
nou dia és a punt de començar. Tots estan intrigats, no saben què 
passarà.
L’Alma, que ha fet un son curt, obre un ull i sap que avui serà un 
dia important. L’Skips, a casa seva, ja comença a preparar un 
esmorzar molt energètic per tenir força. També sap que serà un dia 
important. 
A poc a poc, el dia es va despertant i tots van iniciant les rutines 
matinals. Tots se senten una mica inquiets, impacients, excitats i fins 
i tot una mica irritables. 
Durant la nit no s’ha produït cap moviment però just a les nou del 
matí comencen a arribar els cotxes un altre cop. Els homes en 
baixen de pressa i entren a la caseta de treball i agafen les eines. 
Però quan en surten... Quan en surten, un grup d’animals els està 
esperant! Són els veïns del Pla dels Socs.
-Ehem, voldrrrríem parrrrlar amb el que mana! -diu l’Skips amb veu 
ronca i intentant controlar els nervis.
D’entrada, els homes queden sorpresos. Una bèstia que parla! 
Però de seguida reaccionen:
-D’acord, què voleu?, que nosaltres tenim molta feina i ahir ja vam 
perdre tot el dia amb les vostres bromes -diu el capatàs amb molt 
mala cara.
-Ens agradaria poder parlar del que preteneu fer al nostre terreny 
-diu l’Alma aixecant la veu, tot fent-se l’important.
-Ha, ha! Aquesta sí que és bona! Què dieu? El vostre terreny! Però 
quina broma és aquesta? Des de quan els homes negocien amb 
els animals? -diu el capatàs, molt excitat i amb males maneres-. 
Surt del mig, sac de puces! Tots fora d’aquí! Ara veureu qui mana! 
-continua cridant com un home boig-. Nois, a la feina! No us atureu 
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un canvi d’estratègia. Potser la negociació que han proposat els 
animals és el més adient. Molt desanimat, el capatàs busca l’Skips 
per poder parlar-hi. L’Skips sap que si ara els homes s’acosten, ell 
ha de ser molt diligent! Ha de tenir una actitud positiva i aconseguir 
una bona negociació!
-Ah, sou aquí! -diu el capatàs quan veu l’Skips-. D’acord, bestioles, 
ens hem equivocat. Potser us havíem d’haver escoltat des de bon 
principi. Hem estat molt tossuts, ho reconec.
-Bé, potser nosaltres tampoc hem actuat com calia -diu l’Skips.

-Fantástico, ara és el moment d’ 
arribar a acuerdos -ntervé la Meli. 
Després de dues hores molt llargues 
de converses entre l’Skips, l’Alma i 
en Pit per una banda, i el capatàs, 
per l’altra, arriben a un acord: el 
Pla dels Socs no s’urbanitzarà. 
Continuarà essent una zona verda, 

un pulmó per al poble de Salt. Tots els animals hi tindran les cases 
i allà viuran i criaran els seus fills. Els homes reduiran la zona per 
construir-hi a la part més propera al municipi, al voltant de la sèquia 
Monar. Potser es perdran algunes hortes. Però es comprometen a 
preparar algunes altres zones per destinar-les a les hortes que es 
destrueixin. També hi faran casetes per als animals i vetllaran per la 
neteja i manteniment del Pla dels Socs i les Deveses. Al cap i a la fi, 
homes i animals no parlen cada dia. Però, guaita! Què passa ara?
De mica en mica, del gran forat que ha deixat l’explosió de la 
màquina, i també de tots els forats que han fet a terra l’Alma i els 
conills, en comença a sortir aigua. Cada vegada més aigua! I va 
inundant el camí, i un tros més, i una mica més enllà, i encara més. 
Aigua i aigua. Els homes s’arraconen; l’Skips i tots els animals 
també.
 -És clar -diu l’Alma-, és aigua del Ter. Per aquí sota hi ha aigües 
subterrànies!

Pla dels Socs, les Deveses, el riu i les hortes. Per anar molt lluny ja 
en té prou d’arribar fins al poble, però sense endinsar-se gaire als 
carrers plens de gent i de cotxes. I no diu res.
De seguida els animals passen a l’acció. L’Alma, acompanyat per 
l’Skips, la Meli i en Pit, s’encamina cap a la zona zero. També 
els han seguit molts altres ocells, amics de la Meli i d’en Pit, per 
si necessiten més ajuda des de l’aire. Sí, allà hi ha la màquina 
monstruosa que l’Alma ha de destruir!
-Bé, company, ànims que tot sortirà bé! -diu l’Skips.
Hi ha silenci entre les canyes on els animals s’amaguen. Esperen el 
moment oportú. Sembla que aviat arribarà. 
De cop el capatàs avisa els seus companys que és hora de 
descansar, que han de fer un mos i beure una mica per recuperar 
forces. En pocs minuts, els homes abandonen les màquines i totes 
les eines. Ha arribat el moment!
Tot d’una, l’Alma surt corrent més ràpid que un llamp i es dirigeix 
cap a la màquina més gegantina. Porta les claus al musell. L’Alma 
és veloç, viu i àgil. En pocs segons és a un metre de la bèstia 
ferotge i molt ràpid prem el botó d’autodestrucció. Entre les canyes 
ningú es mou, cap animal parla. Tothom espera inquiet. Tenen por. 
El seu company està en perill!
L’Alma es retira molt ràpidament: no sap com es destruirà, la 
màquina, i retorna al lloc on l’esperen els companys. Passen uns 
segons. Més segons, i no passa res. Els animals es miren contrariats. 
Què passa, on s’han equivocat?
Bummmmm! Bummmmm! Catacrac! Catacrac! Pummmmm! Xac!
La màquina s’ha fet miques, ha quedat reduïda a pols! El cel es veu 
tot ennuvolat pel núvol de destrucció que ha provocat. 
La Lili està  molt contenta! El seu company i potser l’amor de la 
seva vida és molt valent: ha aconseguit salvar el lloc on viuen tots 
els amics!
Els homes han vist esglaiats com la millor de les màquines ha 
desaparegut. No s’ho poden creure! I tots són conscients que cal 
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Al cap d’una estoneta, s’ha format una gran bassa. Una bassa com 
la Bassa dels Ànecs, que és més amunt, però encara més grossa. 
La bassa no només ha cobert tot un tros de camí, sinó una part de 
les Deveses.
El capatàs es rasca el clatell. Mira el terreny inundat. Ni que 
volgués, podrien construir res al Pla dels Socs. I fer-ho a les hortes 
serà difícil, si surt aigua de sota terra d’una manera tan fàcil.
-Nois -diu el capatàs als seus homes-, haurem de deixar-ho córrer 
tot. Res de fer pisos per aquí. Marxem. Potser podrem construir més 
lluny, ran de la carretera. Anem-hi a fer un cop d’ull.
Abans de marxar, el capatàs mira l’Skips i el saluda com si saludés 
un soldat, amb la mà oberta i alçada ran del front. L’Skips fa que sí 
amb el cap, orgullós que hagin estat capaços de posar-se d’acord, 
i ara molt content pel que la natura ha fet pel seu compte. Ni l’Skips 
ni l’Alma oblidaran mai l’Operació Pla dels Socs. Tampoc la Lili ni 
la Meli. Ha estat una aventura superemocionant!

El perill als jocs esportius 
Els protagonistes
EL TALPÓ LLUMET
En Llumet és un talpó que té nou 
anys i és fill únic. Viu amb els seus 
pares en una cabanya feta de 
fang, amb el sostre de palla i fulles 
seques, situada a la branca d’un roure. Li costava molt pujar-hi i 
per això el seu pare, que és fuster, va fer una escala de fusta que 
va del terra a la branca per poder-hi pujar i també un tobogan per 
poder-ne baixar. Moltes vegades quan es tira del tobogan, cau de 
cul a terra i queda enterrat de fulles.

En Llumet és una mica grassonet i té les potes curtes. Té uns ulls 
molt petits de color verd. El nas fa pensar en el d’un ratolí, amb uns 
bigotis molt curts. Té unes ungles molt llargues, tot i que no les fa 
servir gaire perquè no fa caus ja que té un gran problema: té por 
de la foscor! Per això s’estima més el dia que la nit.

Li agrada molt menjar pastissos de xocolata, de nata i maduixa, 
de poma... Passa moltes estones amb la seva mare fent-los. Sovint 
convida els amics i les amigues de l’escola perquè en mengin. 
També li agrada preparar un plat ben calent de sopa al seu pare 
quan arriba de treballar, a les vuit del vespre, ja que està molt 
cansat. Després de sopar, el pare li explica un conte ran del llit i 
quan se’n va li deixa un llum encès.

Abans, cada matí anava a l’escola Talponera situada a la riba 
nord del riu, però fa un mes que no hi pot anar. Tots els alumnes 
viuen a l’altre costat del riu i abans hi anaven amb barca però era 
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el carbó. Té una cua llarga, amb molta força i peluda com un 
ós. És una femella joveneta, només té quatre anys però ara està 
embarassada -les llúdrigues viuen uns dotze anys i quan en tenen 
dos ja poden tenir fills- i està una mica grassoneta. El seu metge 
l’ha posat a dieta i no pot menjar gaires peixos ni granotetes. Però 
té un problema: és una mica golafre i l’altre dia va caçar un talpet 
i una rata d’aigua, i... Sabeu? Tot i que el metge li ha recomanat 
no menjar tant, li venien tant de gust que va fer un àpat deliciós.

Com totes les llúdrigues, sap nedar molt bé: és ràpida com un 
llamp. És alegre i divertida, una mica tafanera i molt juganera. A 
vegades també és badoca: li agrada molt contemplar el cel quan 
el sol es pon. Molts dies hi queda embadalida.

Ah! La Bit-Bat és una mica presumida, cada dia es pinta les 
ungles d’un color diferent: un dia, fúcsia; un altre dia, de color de 
mandarina; un altre, verd fluorescent...

La Bit-Bat té el seu cau al marge nord del riu Ter, enmig de la 
vegetació, i intenta que les bardisses li tapin la porta. Ara viu amb 
el seu marit, que es diu Blim-Blim, i també és molt eixerit. La seva 
família viu aigües amunt, cap a Roda de Ter, però ells dos van 
venir a Salt perquè els havien dit que al Pla del Socs la vida és molt 
tranquil·la. A Roda, durant un temps, no se sap exactament per 
què, l’aigua del riu no era gaire neta i molts peixos hi van morir. 
També hi havia un altre problema: en els últims mesos hi havia 
molts caçadors, homes sense escrúpols que sortien a caçar de nit.

La Bit-Bat i en Blim-Blim tenen un cau endreçat i acollidor. Està 
tot net com una patena, ja que ella és més treballadora que una 
formiga. Molts dies, de bon matí, busca tota mena de materials per 
anar arreglant el cau. 

A Salt, molt aviat va fer molts amics i coneguts però, d’entre tots, 
cal destacar en Max. En Max és un gos alegre i simpàtic, més 
xerraire que una cotorra i molt amic dels seus amics. Sempre té una 
paraula amable i un consell adient per a tothom.

molt perillós, sobretot quan feia mal temps. Per això van fer un cau 
per sota del riu que va d’un costat a l’altre i així hi poden anar 
sense cap mena de perill.

Quan en Llumet va sentir aquesta notícia, es va posar molt trist 
perquè li agradava molt anar a l’escola i estar amb els seus amics, 
en especial amb una amiga seva que es diu Fosqueta, que té els 
ulls negres i les pestanyes molt llargues, i que sempre porta un llaç 
de color rosa al cap. Ell es posa molt content quan la veu. 

Però sempre que en Llumet surt de casa pensa en el moment de 
creuar el cau. I cada cop que ho intenta, les potes li comencen a 
tremolar, se li posa la cara vermella com un tomàquet i surt corrents 
cap a casa. Els seus amics Roc i Tuc sempre es riuen d’ ell i no 
l’ajuden a superar la por que té. On s’ha vist que un talpó tingui 
por de la foscor? En canvi la Fosqueta sempre l’anima a passar pel 
cau perquè pugui anar a l’escola.

Una nit que feia molt de vent i en Llumet estava estirat al seu llit 
a punt d’adormir-se, va sentir un soroll molt fort i van obrir-se les 
finestres de bat a bat. De cop i volta un guant va entrar volant i 
va caure als peus del llit. En Llumet es va aixecar de pressa i es 
va quedar mirant-lo tot bocabadat. Aquell guant era fet d’un cotó 
vermell i brillant. A dins tenia una nota on es podia llegir: “Si et 
poses aquest guant podràs fer llum quan sigui de nit i demanar tres 
desitjos. Si toques l’aigua, el guant perdrà el seu poder”. 

L’endemà va anar corrents cap a casa de la Fosqueta a explicar-li 
el que li havia passat. Ella, tota contenta, va pensar que així en 
Llumet podria anar a l’escola perquè faria llum al cau amb aquell 
guant.

LA LLÚDRIGA BIT-BAT
La Bit-Bat és una llúdriga de pèl 
espès, suau i blanc com la neu. 
Els seus ulls, però, són negres com 
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de fer grans salts, de més de cinc metres. És així com arriba a la 
seva caseta sense problemes. L’àvia també és una gran saltadora. 

La Flora sap molt de nedar i el seu millor amic és un peixet de 
color taronja molt brillant que es diu Brillantet. Tot sovint van a un 
lloc secret a ballar sobre el fang. És una bassa no gaire gran que 
hi ha a tocar del riu, envoltada d’arbres de ribera i de plantes, i 
molt difícil de trobar. Allà, una colla d’amics senglars es reuneixen 
amb la Flora. Gairebé sempre s’hi troben la Lluna, en Punxó i en 
Drak. Els encanta empastifar-se i rebolcar-se fins que queden ben 
bruts. En Brillantet s’ho passa d’allò més bé mirant-se’ls des de dins 
el riu. Ell s’ocupa de la música i no para de saltar, giravoltar i fer 
tombarelles picant l’aigua amb les aletes i la cua, tot fent uns sorolls 
que els agraden molt.

La Flora és vegetariana: menja plantes, fulles, arrels i llavors. Mai 
no es menja ni un cuc ni un ratolí, ni un cargol ni cap animal. El seu 
plat preferit són les croquetes de patates i fulles de col. També és 
molt bona cuinera i prepara unes amanides delicioses amb arrels, 
glans i blat de moro. 

La Flora és molt especial: només en Brillantet i l’àvia saben que té el 
poder màgic de llegir el pensament de tothom. D’aquesta manera 
sap quan hi ha algun perill.

LA MALLERENGA HADRA
És verda com les fulles perquè li 
encanta prendre-hi el sol a sobre i de 
tant de fer-ho va quedar del color de 
la clorofil·la. D’aquí ve el nom Hadra, 
que significa ‘verd’ en marroquí. 
Quan s’avorreix busca algun gos amb 
qui jugar perquè li encanten aquests animals. 

Té tanta resistència a la calor que fa de guia a les aus migratòries 
pel desert africà. Li encanta volar perquè el seu pare era el campió 

La vida de la Bit-Bat transcorre tranquil·lament a la riba del riu Ter. 
Es lleva de bon matí, a l’alba, i intenta recollir menjar. Després 
s’ocupa de casa seva i a la tarda sempre surt a fer un tomb. Parla 
amb tots els animalons que troba, ja que ella sap moltes llengües: 
les va aprendre de petita amb la seva família perquè té cosins que 
han viatjat arreu del món. Diuen que és una somiatruites perquè 
sempre explica que més endavant li agradaria veure món. La Bit-
Bat és una llúdriga a qui agrada molt ajudar la gent i els altres 
animalons.

LA PORQUETA FLORA
La porqueta Flora és una femella de 
senglar. Té nou anys i encara és molt 
jove. 

És una mica grassoneta, té els ulls 
molt petits i gairebé no s’hi veu. Porta 
unes ulleres de canya de bambú amb els vidres de gel. Aquestes 
ulleres són màgiques: els vidres no es fonen mai i amb les ulleres 
posades pot desaparèixer i tornar a aparèixer sempre que vol. Té 
el pèl gruixut i de tots els colors de l’arc de Sant Martí. Sempre 
porta les peülles molt arreglades i pintades de color vermell. Se les 
pinta amb cireres i maduixes que troba per les hortes. Li encanten 
les flors, sempre les olora i cada dia se’n posa una al cap.

És presumida, simpàtica i decidida però massa nerviosa. Sobretot 
s’esvera amb facilitat quan veu ocells. Li fan molta por perquè els 
ocells tenen ales, caminen, volen i salten, i això ella no ho entén. 
Li agradaria aprendre a volar perquè així potser se’n faria amiga 
i ja no els tindria por. Els humans també li fan por perquè porten 
a les mans un pals que peten i fan molt soroll. Amb aquests pals, 
fa molt de temps, van matar els seus pares. Ara viu amb la seva 
àvia en una caseta feta de branques i fulles, a dalt d’una alzina, 
molt a prop del Pla dels Socs, a la riba nord del riu Ter. És capaç 
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de vol del Pla dels Socs i somia a aconseguir el títol ella mateixa. 
Segur que l’aconseguirà perquè recentment va escapar d’un falcó 
pelegrí que volava en picat a dos-cents quilòmetres per hora. Des 
de llavors, tothora està alerta. El falcó, sempre que pot, li destrossa 
el niu i ella el torna a fer amb l’ajuda d’en Red, un pit-roig a qui té 
el cor robat. 

L’Hadra és filla de campions perquè la seva mare també ho fou de 
cant de primavera. De fet, ella també canta molt bé però prefereix 
el rap, el hip-hop i el jazz.

D’altra banda, té les urpes tan esmolades que li serveixen de 
ganivets quan practica la seva afició preferida: la cuina. És una 
cuinera excel·lent perquè en Red li va regalar un llibre de cuina per 
Sant Valentí. El seu millor plat és Mosquit a la planxa amb reducció 
d’algues del Ter. 

La mallerenga Hadra no sempre ha viscut en llibertat. Fa uns anys 
es va escapar de la gàbia del seu amo perquè no l’alimentava 
prou. Té un bec dur com el metall perquè el va enfortir durant 
mesos mossegant la gàbia on vivia per poder escapar. És una 
artista a l’hora d’escapar-se!

És molt pacífica sempre i quan no li toquin el menjar. Llavors es 
transforma: es tenyeix de color vermell i treu fum per les plomes. Té 
enamorats a tots els pit-rojos del Pla dels Socs. Els fascina la seva 
habilitat de canviar de color. “Està tan guapa quan s’enfada!”, 
pensen els ocellets.

Sempre que pot s’apropa al pati de l’Institut Vallvera per fer unes 
esmaixades amb les pilotes de tennis que troba pel terra. També 
practica futbol aeri amb les garses quan no troba cap gos amb qui 
jugar.

L’Hadra és l’única de la seva espècie que pot submergir-se perquè 
va néixer un dia de fortes pluges amb inundacions. 

Perill als jocs esportius 
Quin sol més resplendent que fa aquest matí al Pla dels Socs! Les 
llúdrigues, els porcs senglars, els talpons, els ocells..., tots estan 
molt contents. Quina bellugadissa que hi ha! A la tarda se celebren 
els Jocs Esportius de les Deveses i tothom està entrenant. 
La llúdriga Bit-Bat neda amunt i 
avall del riu, de pressa, perquè vol 
guanyar la competició de natació. 
L’Hadra, una mallerenga verda, 
vola ràpidament d’un arbre a l’altre 
perquè vol fer com el seu pare, que 
va ser campió de vol quan era jove. 
La porqueta Flora, una femella jove 
de senglar que és una gran saltadora 
com la seva àvia, va fent salts de més de cinc metres d’alçada 
pertot arreu, ben nerviosa: vol guanyar la competició de salt. 
La porqueta Flora té els ulls petits i no s’hi veu gaire, però porta 
unes ulleres fantàstiques, que a més són màgiques: si se les posa 
pot llegir el pensament de tothom! I no les abandona mai: si no les 
duu posades, se les penja al coll amb una cordeta i llestos! I ara, 
vinga a fer salts per entrenar! Sí, sí, tots estan entrenant! I tothom 
està tan feliç! Tothom, menys en Llumet, un talpó de nou anys que 
no veu en què pot competir, ni què podrà fer per participar en els 
Jocs, ell, que està una mica grassonet i té les potes curtes. 
Ara mateix, en Llumet seu vora del riu i es mira com tots els altres 
entrenen de valent. De cop, un colom cau estabornit al seu costat. 
Quin ensurt! 
-Ei, colom! Qui ets i què t’ha passat? -li pregunta en Llumet esverat. 
El colom no respon: amb el cop, ha quedat inconscient! Com si 
s’hagués desmaiat! Llavors en Llumet se n’adona: el colom duu un 
paper enroscat i lligat en una pota. És un colom missatger! 
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-Ei, mireu tots! Un colom ha caigut i duu un paperet a la pota! -crida 
en Llumet. I la llúdriga Bit-Bat, la porqueta Flora i la mallerenga 
Hadra s’hi acosten ràpidament.
-Deslliguem el paper i llegim-lo! -diu la Bit-Bat- Potser així sabrem 
què passa!
I tal dit, tal fet. Entre tots li deslliguen el paperet enroscat, l’obren i 
el llegeixen. Hi diu:
“Alerta! Algú vol atemptar contra els Jocs. Perill greu.” I res més! 
No hi ha cap firma tampoc! 
-Oh! I ara què farem? -diu la Bit-Bat. Tots ens estem preparant d’allò 
més! Jo cada dia nedo més ràpid i la Flora cada dia salta més alt! 
-Potser el millor seria deixar estar això d’aquests Jocs! Necessiteu 
molta preparació i aquests dies no podem passar la tarda menjant 
pastissos tots junts ni fer res interessant! -diu en Llumet, a qui no 
agrada gens fer esport i a més està molt rodanxó.
-Apa, això ho dius perquè tu no saps en què competir i a més no 
t’agrada gens l’esport! -diuen la Flora i la Bit-Bat alhora-. Llumet, 
ets una mica injust!
-Cal que tots tinguem una mica de calma i pensem què hem de fer 
-diu l’Hadra. 
-D’acord, teniu raó, potser només pensava en mi! Però què podem 
fer-hi? -diu en Llumet, que entén això que diuen els companys. 
Tots resten una estona en silenci mirant el colom que de mica en 
mica comença a moure una poteta. De seguida la Bit-Bat va a 
buscar una mica d’aigua i li mullen el caparró. El colom s’espavila 
i torna a la consciència, però no sap gaire bé on és. Necessita una 
estoneta per situar-se i demana aigua per beure i un xic de menjar. 
Quan el colom ja està més bé, tots comencen a parlar alhora i li 
fan un munt de preguntes. Decideixen que han d’investigar i anar 
a parlar amb qui hagi enviat el missatge. Però no tenen ni idea de 
qui pot ser!

A poc a poc, el colom va contestant les preguntes que la Flora, la 
Bit-Bat, en Llumet i l’Hadra li fan. El colom els explica que ha fet 
un camí no gaire llarg, que li sembla que va enlairar el vol en una 
zona on hi havia unes bones carxoferes, o potser eren cols! No ho 
recorda gaire bé, però sap que no era pas lluny. Uf, el cop li deu 
haver fet perdre la memòria!
Hi pensa uns minuts que es fan molt llargs i llavors diu que li sembla 
que ahir el van anar a veure unes senyoretes que vestien de negre i 
que es queixaven que elles es passaven el dia treballant i arreglant 
el cau. Que eren molt previsores i sempre recollien menjar. I que 
ara feia uns dies que volien dormir al cau i amb tants de salts de 
la Flora, tants de vols de l’Hadra i tantes anades i vingudes de la 
Bit-Bat, i amb tot l’enrenou d’aquests Jocs, notaven que la terra 
trontollava i no podien dormir tranquil·les de cap manera. Ai, però 
el colom no recorda qui eren ni com es deien!
-Dius que eren unes senyoretes vestides de negre i treballadores? 
-pregunta en Llumet.
-Deuen ser les Formigues Pessigolles! -exclama la Bit-Bat, que com 
que és una mica tafanera, coneix a tothom de les Deveses.
Així doncs, decideixen que hauran de parlar amb les Formigues 
Pessigolles. Sembla que el colom ja està bé i els explica cap on 
és el cau de les Formigues. Els diu que es troba a la zona de les 
hortes, al petit hortet que té el Salvi, un avi molt simpàtic del poble 
de Salt. En un tres i no res, ja hi són tots plegats.
-Caram, quines cols! -exclama en Llumet.
La Bit-Bat, que és molt decidida, organitza molt aviat els seus 
companys i diu:
-Apa, Llumet, tu que tens unes bones ungles comença a furgar i a 
veure si podem trobar la formiga que mana! 
En Llumet no té gaires ganes de fer res, però sap que és una feina 
que li correspon a ell. De cop, senten la porqueta Flora: 
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-Amics, mireu quines petjades més estranyes i petitones! Em sembla 
que les Formigues Pessigolles han marxat! -diu la Flora.
-Sí, sembla que hi ha alguna cosa que ens perdem! I el colom on 
és? -diu l’Hadra, volant baix i mirant pertot arreu. 
És molt estrany: el colom ha acompanyat en Llumet, la Bit-Bat, la 
Flora i l’Hadra, però ara no es veu enlloc.
-L’hem de trobar! És l’única pista que tenim! -diu la Bit-Bat, sense 
dubtar ni un moment.
-I si les Formigues l’han segrestat? -en Llumet sempre té por i tot ho 
veu de color negre.
-Potser ha caigut al rec i uns peixos gegants se l’han cruspit! -crida 
l’Hadra, tota esverada.
-Amics, ens hem d’organitzar, no pot ser aquest descontrol! -diu la 
porqueta Flora-.Què us sembla si la Bit-Bat i en Llumet segueixen 
les petjades? Tu, Hadra, continua fent volades i jo saltaré tan alt 
com pugui. Els primers que descobreixin alguna cosa que avisin 
els altres!
-D’acord! Junts ho aconseguirem! -criden tots, molt convençuts.
Tothom es posa a ensumar, furgar, saltar, rastrejar i volar fins que 
se senten els crits espantats de l’Hadra.
-Veniiiiu, veniiiiu… L’he trobaaat, l’he trobaaat!
Al mig d’un camí, molt a prop d’un dels horts, hi torna a haver 
el colom, espatarrat i completament estabornit. La Bit-Bat surt 
disparada cap a un rec petit que hi ha allà mateix, es remulla i torna 
de seguida. Espolsant-se el pèl, refresca el colom i el fa reaccionar. 
El colom els explica que ell, tot i ser un colom missatger, és una 
mica pocatraça volant i que aquests accidents, els té sovint. Que 
quan ha vist que les Formigues Pessigolles no hi eren, ha sortit com 
una fletxa perquè coneix un altre amagatall on acostumen a anar.
-Seguiu-me! -els diu-. L’altre cau és molt a prop.
L’Hadra vola rere l’amic colom, que va molt a poc a poquet, i en 
Llumet, la Bit-Bat i la Flora els segueixen per terra.

Quan arriben a prop del riu, el colom i l’Hadra aterren en picat i 
el colom diu:
-Ja hi hem arribat!
-Arribat on? -pregunten tots els altres sorpresos-. Aquí no hi ha ni 
rastre de les Formigues!
De cop i volta se sent una remor i de darrere d’un canyís apareix 
un magnífic bernat pescaire, davant els ulls esbatanats de tota la 
colla.
-D’on surts tu, ara? -diu la Flora espantada, mentre la Bit-Bat i en 
Llumet s’amaguen entremig d’unes balques i l’Hadra i el colom fan 
una volada fins a la branca d’un àlber.
-Jo sóc el vigilant d’aquest cau. Les Formigues Pessigolles són les 
meves amigues!
El bernat s’arracona i darrere seu es veu una roca amb un foradet 
molt dissimulat al mig
d’una esquerda, que és l’entrada.
-Que hi són ara? -pregunta en Llumet.
-No, només hi queda la Reina i està molt enfeinada!
-Podries dir-li que sortís? -demana la Bit-Bat, atrevida, al bernat 
pescaire.
Tots esperen la resposta del bernat pescaire, que se’ls mira ben 
seriós. “I si la Reina de les Formigues Pessigolles no vol sortir?”, 
pensa en Llumet que, tot i ser un talpó, té por de la foscor i per res 
del món vol haver de fer un forat i entrar sota terra.
“Hem de saber què passa. Si no es fan els Jocs, no podré competir 
ni guanyar el campionat de vol!”, pensa l’Hadra, que com tots vol 
que se celebrin els Jocs Esportius. Mentrestant, la Bit-Bat no para de 
mastegar una granoteta que acaba de trobar. Quan està nerviosa 
necessita rosegar alguna cosa! 
Sembla que el bernat pescaire guardià de les Formigues Pessigolles 
s’ho pensa molt. Finalment, obre la boca i parla:
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-Ho sento, no us conec i la meva tasca és ben senzilla: no deixar 
passar a ningú sota cap concepte! -diu el bernat pescaire, traient 
pit com un soldat.
Tots queden amb un pam de nas. Immediatament la Flora recorda 
que porta penjades al coll les seves ulleres de llegir el pensament 
i se les posa d’una revolada. “Potser sabent què li passa pel cap 
trobarem una solució”, pensa la Flora, amb posat examinador.
“Quina gana que tinc! Amb les presses he sortit del niu sense 
esmorzar i a sobre aquesta llúdriga no para de menjar! Quan 
escampin la boira miraré de trobar per aquí al voltant alguna cosa 
per dur-me al bec...”, pensa l’ocellot guardià, famolenc.
-Entesos, ja marxem. Perdona per les molèsties -diu la porqueta 
Flora al bernat pescaire, amb veu decidida, mentre pica l’ullet als 
seus companys i se’n va cap a uns arbusts.
Tots l’acompanyen encuriosits i, un cop amagats, escolten com 
la Flora els explica que ha pogut llegir el pensament al bernat 
pescaire i que sap que té molta gana. I junts, en equip, elaboren 
un pla.

Com que els bernats pescaires s’alimenten 
d’insectes, decideixen que l’Hadra, una gran 
cuinera, prepari la seva especialitat: mosquit 
a la planxa amb reducció d’algues del Ter. 
Deixaran el menjar rere una roca i tot seguit hi 
atrauran el guardià amb la flaire. Així tindran 
via lliure per accedir a la Reina.
L’Hadra, amb la seva velocitat de falcó, elabora 
el plat i el deixa on havien acordat. Bat les ales 
amb força per escampar-ne l’olor i de seguida 
el vigilant abandona la seva posició: ensuma 
que ensumaràs, va camí de la roca on hi ha 
el mosquit a la planxa. Just en aquell moment, 

en Llumet aprofita per picar la roca de l’esquerda amb les seves 
ungles perquè en surti la reina. I la Reina surt.

La Bit-Bat, tan alegre i simpàtica com sempre, li diu:
-Perdoni la interrupció, Majestat, però tenim un problema que 
creiem que vostè podrà solucionar.
-Quin és, si es pot saber? -respon amb suficiència la Formiga Reina.
-Creiem que les seves Formigues planegen sabotejar els Jocs 
Esportius de les Deveses perquè hem rebut un missatge d’alerta 
mitjançant aquest colom.
-És cert: la meva colònia no pot suportar ni un segon més l’aldarull i 
el rebombori que provoquen les vostres activitats! Ens és impossible 
treballar en aquestes condicions! - etziba la monarca amb duresa.
-Ho sentim molt, Altesa, no érem conscients de les molèsties que 
ocasionàvem, però estic segura que amb l’ajuda d’una Reina com 
vostè sabrem trobar una solució beneficiosa per a tothom.
-Jo tinc una proposta! -exclama l’Hadra, emocionada-. Majestat, 
què li semblaria participar en els Jocs Esportius? Tothom sap de la 
gran força de les formigues, que són capaces d’aixecar més de tres 
vegades el seu pes... Les Formigues Pessigolles podrien participar 
en la prova d’halterofília!
-D’aquesta manera, tots hi sortiríem guanyant, oi?  -pregunta la 
Flora, amb pampallugues als ulls.
La Reina canvia de cara: no pot amagar un lleu somriure que se li 
escapa per sota del nas, i diu:
-Gran iniciativa, molt bona idea. De fet, més d’una vegada he 
vist la Shoufi, una de les meves Formigues, escapar-se a mirar els 
vostres entrenaments i no m’estranyaria gens que fossin ella i un 
parell d’amigues seves les que enviessin el missatge d’alerta... 
Accepto la vostra proposta!
-Visca! - xisclen tots d’alegria.
-Però tenim un petit problema... -fa la Reina.
-Problemaaaa? -pregunten tots alhora.
-Afirmatiu -diu la Reina-. Hem d’aturar les meves Formigues, que ja 
s’han posat en marxa amb l’objectiu de sabotejar els Jocs! 
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-I què fem ara, doncs? -pregunta l’ Hadra, tota nerviosa.
-Això: hauríem d’aturar-les! -exclama la Bit-Bat.
-Són moltes formigues! Com les penseu parar? Que us heu begut 
l’enteniment? -diu en Llumet, tremolant i mossegant-se les ungs’hi 
acosten ràpidament.
-Deslliguem el paper i llegim-lo! -diu la Bit-Bat- Potser així sabrem 
què passa!
I tal dit, tal fet. Entre tots li deslliguen el paperet enroscat, l’obren i 
el llegeixen. Hi diu:
“Alerta! Algú vol atemptar contra els Jocs. Perill greu.” I res més! 
No hi ha cap firma tampoc! 
-Oh! I ara què farem? -diu la Bit-Bat. Tots ens estem preparant d’allò 
més! Jo cada dia nedo més ràpid i la Flora cada dia salta més alt! 
-Potser el millor seria deixar estar això d’aquests Jocs! Necessiteu 
molta preparació i aquests dies no podem passar la tarda menjant 
pastissos tots junts ni fer res interessant! -diu en Llumet, a qui no 
agrada gens fer esport i a més està molt rodanxó.
-Apa, això ho dius perquè tu no saps en què competir i a més no 
t’agrada gens l’esport! -diuen la Flora i la Bit-Bat alhora-. Llumet, 
ets una mica injust!
-Cal que tots tinguem una mica de calma i pensem què hem de fer 
-diu l’Hadra. 
-D’acord, teniu raó, potser només pensava en mi! Però què podem 
fer-hi? -diu en Llumet, que entén això que diuen els companys. 
Tots resten una estona en silenci mirant el colom que de mica en 
mica comença a moure una poteta. De seguida la Bit-Bat va a 
buscar una mica d’aigua i li mullen el caparró. El colom s’espavila 
i torna a la consciència, però no sap gaire bé on és. Necessita 
una estoneta per situar-se i demana aigua per beure i un xic de 
menjar. 
Quan el colom ja està més bé, tots comencen a parlar alhora i li 
fan un munt de preguntes. Decideixen que han d’investigar i anar 

a parlar amb qui hagi enviat el missatge. Però no tenen ni idea de 
qui pot ser!
A poc a poc, el colom va contestant les preguntes que la Flora, la 
Bit-Bat, en Llumet i l’Hadra li fan. El colom els explica que ha fet 
un camí no gaire llarg, que li sembla que va enlairar el vol en una 
zona on hi havia unes bones carxoferes, o potser eren cols! No ho 
recorda gaire bé, però sap que no era pas lluny. Uf, el cop li deu 
haver fet perdre la memòria!
Hi pensa uns minuts que es fan molt llargs i llavors diu que li sembla 
que ahir el van anar a veure unes senyoretes que vestien de negre i 
que es queixaven que elles es passaven el dia treballant i arreglant 
el cau. Que eren molt previsores i sempre recollien menjar. I que 
ara feia uns dies que volien dormir al cau i amb tants de salts de 
la Flora, tants de vols de l’Hadra i tantes anades i vingudes de la 
Bit-Bat, i amb tot l’enrenou d’aquests Jocs, notaven que la terra 
trontollava i no podien dormir tranquil·les de cap manera. Ai, però 
el colom no recorda qui eren ni com es deien!
-Dius que eren unes senyoretes vestides de negre i treballadores? 
-pregunta en Llumet.
-Deuen ser les Formigues Pessigolles! -exclama la Bit-Bat, que com 
que és una mica tafanera, coneix a tothom de les Deveses.
Així doncs, decideixen que hauran de parlar amb les Formigues 
Pessigolles. Sembla que el colom ja està bé i els explica cap on 
és el cau de les Formigues. Els diu que es troba a la zona de les 
hortes, al petit hortet que té el Salvi, un avi molt simpàtic del poble 
de Salt. En un tres i no res, ja hi són tots plegats.
-Caram, quines cols! -exclama en Llumet.
La Bit-Bat, que és molt decidida, organitza molt aviat els seus 
companys i diu:
-Apa, Llumet, tu que tens unes bones ungles comença a furgar i a 
veure si podem trobar la formiga que mana! 
En Llumet no té gaires ganes de fer res, però sap que és una feina 
que li correspon a ell. De cop, senten la porqueta Flora: 
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-Amics, mireu quines petjades més estranyes i petitones! Em sembla 
que les Formigues Pessigolles han marxat! -diu la Flora.
-Sí, sembla que hi ha alguna cosa que ens perdem! I el colom on 
és? -diu l’Hadra, volant baix i mirant pertot arreu. 
És molt estrany: el colom ha acompanyat en Llumet, la Bit-Bat, la 
Flora i l’Hadra, però ara no es veu enlloc.
-L’hem de trobar! És l’única pista que tenim! -diu la Bit-Bat, sense 
dubtar ni un moment.
-I si les Formigues l’han segrestat? -en Llumet sempre té por i tot ho 
veu de color negre.
-Potser ha caigut al rec i uns peixos gegants se l’han cruspit! -crida 
l’Hadra, tota esverada.
-Amics, ens hem d’organitzar, no pot ser aquest descontrol! -diu la 
porqueta Flora-.Què us sembla si la Bit-Bat i en Llumet segueixen 
les petjades? Tu, Hadra, continua fent volades i jo saltaré tan alt 
com pugui. Els primers que descobreixin alguna cosa que avisin 
els altres!
-D’acord! Junts ho aconseguirem! -criden tots, molt convençuts.
Tothom es posa a ensumar, furgar, saltar, rastrejar i volar fins que 
se senten els crits espantats de l’Hadra.
-Veniiiiu, veniiiiu... L’he trobaaat, l’he trobaaat!

Al mig d’un camí, molt a prop 
d’un dels horts, hi torna a haver el 
colom, espatarrat i completament 
estabornit. La Bit-Bat surt disparada 
cap a un rec petit que hi ha allà 
mateix, es remulla i torna de 
seguida. Espolsant-se el pèl, refresca 
el colom i el fa reaccionar. El colom 
els explica que ell, tot i ser un colom 

missatger, és una mica pocatraça volant i que aquests accidents, 
els té sovint. Que quan ha vist que les Formigues Pessigolles no hi 

eren, ha sortit com una fletxa perquè coneix un altre amagatall on 
acostumen a anar.
-Seguiu-me! -els diu-. L’altre cau és molt a prop.
L’Hadra vola rere l’amic colom, que va molt a poc a poquet, i en 
Llumet, la Bit-Bat i la Flora els segueixen per terra.
Quan arriben a prop del riu, el colom i l’Hadra aterren en picat i 
el colom diu:
-Ja hi hem arribat!
-Arribat on? -pregunten tots els altres sorpresos-. Aquí no hi ha ni 
rastre de les Formigues!
De cop i volta se sent una remor i de darrere d’un canyís apareix 
un magnífic bernat pescaire, davant els ulls esbatanats de tota la 
colla.
-D’on surts tu, ara? -diu la Flora espantada, mentre la Bit-Bat i en 
Llumet s’amaguen entremig d’unes balques i l’Hadra i el colom fan 
una volada fins a la branca d’un àlber.
-Jo sóc el vigilant d’aquest cau. Les Formigues Pessigolles són les 
meves amigues!
El bernat s’arracona i darrere seu es veu una roca amb un foradet 
molt dissimulat al mig
d’una esquerda, que és l’entrada.
-Que hi són ara? -pregunta en Llumet.
-No, només hi queda la Reina i està molt enfeinada!
-Podries dir-li que sortís? -demana la Bit-Bat, atrevida, al bernat 
pescaire.
Tots esperen la resposta del bernat pescaire, que se’ls mira ben 
seriós. “I si la Reina de les Formigues Pessigolles no vol sortir?”, 
pensa en Llumet que, tot i ser un talpó, té por de la foscor i per res 
del món vol haver de fer un forat i entrar sota terra.
“Hem de saber què passa. Si no es fan els Jocs, no podré competir 
nles.
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La Flora no es pot creure tot el que està passant. Durant una estoneta 
queda pensativa, mentre els altres parlen tots alhora. I de cop, té 
una idea:
-Llumet, tu pujaràs sobre meu perquè jo sóc molt ràpida fent salts 
-diu la Flora-. Amb les teves potetes trigaries molta estona a arribar 
al Pla dels Socs i no tenim gaire temps. Hadra, deixaries pujar la 
Reina a sobre teu? Així hi aniríeu volant.
-I tant que sí, Flora! -diu l’Hadra, movent les ales.
-Bit-Bat, tu ens atraparàs pel riu i ens trobarem allà -continua 
organitzant la porqueta Flora-. Vinga, som-hi, tots cap al Pla! Els 
Jocs Esportius comencen d’aquí a deu minuts!
I fan això mateix: en Llumet puja a sobre de la Flora i, com que li pot 
fer mal amb les ungles tan llargues que té, es posa uns guants que 
duu sempre a la butxaca dels pantalons. Són uns guants vermells i 
brillants que va trobar ran del seu llit en una nit de tempesta. I així 
segueixen tots junts el camí.
En un obrir i tancar d’ulls arriben a l’entrada dels Jocs Esportius 
i veuen com també hi arriben les Formigues Pessigolles, ben 
decidides a sabotejar-los: tota una colla de formigues!
-I si ens agafem de les mans i fem una barrera entre tots perquè no 
puguin passar? - pregunta la Bit-Bat.
-Em sembla bona idea! Encara que ho veig molt difícil... No podrem 
pas! -diu l’Hadra.
La Bit-Bat, l’Hadra, en Llumet, la Flora i també la Reina s’agafen de 
les mans i comencen tots a dir en veu alta:
-Que pari el temps! Que pari el temps!
De cop i volta, els guants d’en Llumet comencen a brillar i a 
enlluernar-ho tot. L’Hadra, la Flora, en Llumet, la Reina i la Bit-Bat 
queden bocabadats en veure que les Formigues Pessigolles estan 
quietes i que el temps sembla que s’hagi aturat.
-Sembla un encanteri de màgia negra! No voleu dir que són els 
guants que porta en Llumet? - xisclen l’Hadra i la Bit-Bat alhora.

En Llumet es mira els guants un moment perquè no s’ho acaba de 
creure. Són molt brillants! I de cop recorda aquell missatge que 
deia: “Amb aquests guants podràs demanar tres desitjos”.
 -Posem un cartell a l’entrada d’aquella cova que digui “Jocs 
Esportius” i tanquem-hi les meves Formigues a dins -diu la Reina 
Formiga molt convençuda-. Així jo els explicaré que poden 
participar en la prova d’halterofília. Què us sembla? A mi em faran 
cas!  
-Espereu! Sí que són els guants! -diu en Llumet, ensenyant els 
guants, molt content-. Són màgics. Podem demanar tres desitjos i 
n’acabem de dir un! Hauríem de desitjar el segon: que tot torni a la 
normalitat. Ara posem el cartell i amaguem-nos darrere d’aquella 
roca perquè les Formigues Pessigolles no ens vegin.
El temps torna a la normalitat, doncs, i les Formigues tornen a 
caminar com si no hagués passat res. De seguida arriben a la 
cova, guiades pel cartell. Quan hi són totes, hi entra la reina i, 
decidida, els ho explica tot. 
Primer les Formigues dubten, però la Shoufi, que està amagada a 
darrere de tot, amb un to de veu molt fluix, diu que podria estar 
molt bé participar-hi. I les altres Formigues fan que sí amb el cap: 
potser és el millor per a tots! O sigui que surten totes rere la Reina, 
disposades a col·laborar. Han oblidat la ràbia i el mal humor!
Al Pla dels Socs, el torneig està a punt de començar! Però ara que 
s’ha acabat la missió de protegir els Jocs, en Llumet torna a estar 
trist perquè no sap en què participar. De cop té una gran idea: 
fer pastissets de xocolata, de nata i de maduixa per a tots els 
participants. Així que va a buscar tots els ingredients i comença a 
cuinar mentre es van fent els Jocs.
Tots comencen a fer les proves. Quina il·lusió! Al final, la llúdriga 
Bit-Bat guanya la competició de natació, la porqueta Flora guanya 
la de salts i la mallerenga Hadra també queda en primer lloc de la 
competició de vol!
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-I aquest any per primer cop tenim una formiga 
que guanya la medalla d’or d’halterofília! -se 
sent que diu el mussol savi, organitzador dels 
Jocs.
Tots estan tan contents! Fins i tot en Llumet! Li 
acaben de donar un diploma per fer els millors 
pastissos del Pla dels Socs.

Lluna, llamps i esttues
Els protagonistes
EL BERNAT PESCAIRE CRÈSBEC

En Crèsbec és una cria de bernat 
pescaire. Les seves plomes brillants 
són blanques i amb les puntes 
negres. És molt presumit i sempre es 
fa una cresta. Té el coll molt llarg 
i, a diferència dels altres bernats 
pescaires, quan vola no l’arronsa. 
Va néixer amb una ala més curta 
que l’altra i això fa que no pugui 

volar grans distàncies. És molt entremaliat i sempre que veu nens i 
nenes jugant al riu, baixa volant amb les ales ben esteses i els pica 
amb el seu bec llarg. 

Quan està enfadat i necessita tranquil·litzar-se va fins al riu Ter a 
pescar. La seva afició és investigar les plantes i el seu somni és 
viatjar per tot el món. Però quan veu un avió s’amaga entre les 
fulles dels arbres perquè es pensa que és un ocell gegant que el 
vol atacar.

En Crèsbec comparteix el niu amb els seus pares i els seus dos 
germans grans dalt de l’àlber més alt del Pla dels Socs. El primer 
que fa cada matí és anar al riu a rentar-se la cara i després des d’un 
arbre indica on hi ha peixos als seus pares i germans. Reparteixen 
la captura i s’ho mengen al codolar, el conjunt de pedres petites i 
rodones del costat del riu.
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Quan els pares no el veuen, se’n va fins al molí del Pla dels Socs, 
on s’està construint una ala amb canyes i fulles que troba pel seu 
entorn. Té molt clar que d’aquí un temps farà la volta al món. Es 
lligarà aquesta nova ala al voltant del cos amb branques de matolls 
resistents. Sap que realitzarà el seu somni!

LA SURI CUAPLATA
La Suri Cuaplata té deu anys. El seu pare 
es diu Llodriguet i la seva mare Truiteta. 
Ella estudia cinquè de primària a l’Escola 
del Riu que es troba al Pla dels Socs, al 
fons del riu. En aquesta escola aprèn a 
cuidar i a defensar el lloc on viu, el riu.  
La Suri Cuaplata té el cabell llarg, daurat 
i rinxolat. És morena de pell i té els ulls 
verds com una fulla a la primavera. Té la 
cara rodona com una pilota i el nas petit com un cigró. És mig 
humana i mig peix, com els seus pares, però a ella li agradaria 
ser totalment humana perquè quan observa d’amagat els nens i les 
nenes que juguen al Pla dels Socs, sent molta enveja: li agradaria 
poder enfilar-se als arbres i saltar les basses, tal com ho fan els 
humans. Li encantaria tenir cames. 

La seva cua de peix és platejada i llarga, molt semblant a la cua 
d’un dofí. Quan hi ha lluna plena i està tot fosc, la cua li resplendeix 
molt i se la pot veure molt bé, nedant pel fons del riu.

La Suri Cuaplata és amable, feliç, una mica tímida, bona, juganera 
i amorosa amb els seus pares. Li agrada menjar capgrossos i de 
vegades en menja tants de cop que sent pessigolles a la panxa i no 
pot parar de riure durant una bona estona. També li agrada ballar 
movent la cua de dalt a baix, cantar com un pit-roig i fer curses 
nedant amb els seus amics, a veure qui és més ràpid.

La Suri Cuaplata té por d’estar sola perquè un dia mentre nedava 

en direcció cap a l’escola alguna cosa se li va enganxar a la 
cua: era un ham d’una canya de pescar! Per sort, es va poder 
desenganxar remenant la cua però li ha quedat una cicatriu que té 
forma d’ics. Així: X.

Al lloc on viu li agrada molt jugar amb els seus dos grans amics: en 
Tortuguet i la Cruac. Tots tres es diverteixen fent bromes als éssers 
que van al riu per menjar, beure aigua o simplement jugar. L’altre 
dia mentre un porc senglar es remullava el cul, la Suri Cuaplata 
li va estirar la cua. El pobre senglar es va espantar tant que va 
arrencar a córrer amb tanta força que fins i tot el terra va tremolar. 
En veure-ho, els tres amics es van 
fer un tip de riure que encara els 
dura.

EL TALPÓ CIGRÓ
En Cigró és un talpó jove que viu 
al Pla del Socs. Està molt content 
perquè fa poc que ha deixat la 
galeria familiar i que es construeix 
el seu propi cau.

No és ni gros ni petit. Té el pèl espès de color marró més aviat 
claret i el cap, rodonet, amb uns ulls petits i negres que miren amb 
expressió trapella. Les potes, amagades gairebé sempre entre el 
pelatge, són molt petites i àgils i li permeten excavar les galeries del 
seu cau fàcilment i ràpidament. Les orelles, menudes i arrodonides, 
escolten totes les tafaneries del Pla dels Socs. Té un nasset bonic 
però que li porta molts problemes perquè sovint es constipa i li 
queda tapat i encetat. De vegades això el fa estar de mala lluna 
perquè no pot olorar les carxoferes que li agraden tant per menjar. 

El talpó Cigró Sempre duu els bigotis llargs molt ben pentinats i 
arreglats, cosa que fa que tingui un aire elegant i sofisticat, com 
de senyoret anglès. Té una boca diminuta però això no evita que 
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se li escapin tafaneries sucoses... I és que en Cigró és una mica 
bocamoll! És simpàtic, amable i trapella. Sovint actua o parla 
abans de pensar i es mostra impulsiu. De vegades diu el que no 
toca perquè, com hem dit, és una mica bocamoll i tafaner.

Però en Cigró és molt bon actor i com que sempre va tan arreglat 
i repentinat (sempre té una pinta a mà per retocar-se), i sempre 
actua de manera molt discreta, ningú pensa que sigui l’autor de 
les entremaliadures que fa. Té a tots els habitants del Pla dels Socs 
ben enganyats!

A més, li agrada fer esport i entrena de valent per participar a les 
Olimpíades Rosegadores del Pla dels Socs 2015. No li agrada 
que la gent es baralli, tot i que moltes vegades és ell qui provoca 
aquestes baralles.

La seva por és que hi hagi una extinció mundial de carxoferes. El 
seu somni és guanyar la Copa Pastanaga de les Olimpíades.

LALI LALILA
La Lali Lalila té onze anys i viu a Salt. Li 
van posar aquest nom perquè a la seva 
mare li agradava molt el color lila. La Lali 
és una nena alta i prima com un pal. És 
alegre però una mica tímida i té vergonya 
quan parla amb la gent més gran que ella. 
Té els cabells llargs i arrissats, els ulls d’un 
color castany verdós que recorda el color 
de la tardor, el nas xato, uns llavis llargs 
i carnosos, i la barbeta ben rodoneta. La 
seva pell és molt blanca i sempre té les 
galtes ben vermelles. Li agrada anar amb 
unes ulleres de sol ben grosses i vermelles 

que li fan joc amb les galtes. També li agrada portar diademes 
al cabell i els braços plens de braçalets. Sempre va vestida amb 

samarreta curta, faldilla i sabates esportives.

La Lali és molt reflexiva: sempre es pregunta el perquè de les coses 
i li agrada mirar el cel i escoltar el soroll de les onades en picar 
amb els penya-segats. També li agrada olorar l’aire del mar, ballar, 
cantar i anar a l’escola. És molt àgil i sempre va corrent o amb 
patinet.

Cada dia desprès de fer els deures, la mare de la Lali lalila li 
prepara un entrepà ben gros perquè sap que desprès marxarà 
corrent a trobar-se amb el seu gran amic al Pla dels Socs. El seu 
millor amic és en Supermalèfic, un nen que en realitat es diu Jeef, 
té deu anys i és molt entremaliat, i per això li diuen Supermalèfic.

Els agrada passejar a la vora del riu Ter per contemplar els peixos 
que salten a l’aigua i escoltar el cant dels ocells. Sempre aprenen 
o descobreixen coses noves. Els agrada ajudar els animals. No fa 
gaire van veure una llúdriga molt petita que estava molt espantada 
i no sabia cap a quina direcció anar. La Lali i en Jeef van intentar 
ajudar-la però es va escapar i ara cada dia li porten una mica de 
menjar per veure si se’n poden fer amics.
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Lluna, llamps i estàtues
Avui, a Salt, la Lali no pot dormir. És el seu aniversari: fa nou anys!  
Està contenta i molt nerviosa. És com si sabés que aviat passaran 
coses extraordinàries i meravelloses. Cansada de fer voltes al llit, 
s’aixeca i va fins a la finestra. Li agrada tant mirar el cel! I la plaça, 
amb les escultures, les tres llúdrigues de pedra! Quan la mare la 
deixa baixar a jugar al carrer, sempre hi va i s’enfila ara al llom 
d’una, ara al de l’altra.
Mentrestant, no gaire lluny d’allà, al Pla dels Socs, el talpó Cigró 
és fora del cau menjant una carxofa i ben a la vora en Crèsbec, 
el bernat pescaire, es renta la cara al riu. La Suri Cuaplata, que 
és una nena amb cos humà i cua de peix, neda cap a l’escola. Ei, 
que ja es fa de dia! Sí, ja es veu claror al cel! De cop, s’hi dibuixen 
tres llamps i se senten tres trons molt forts sense que caigui ni una 
gota. En Cigró, en Crèsbec i la Suri miren enlaire i veuen una lluna 
blavosa i tres estels fugaços, d’aquells amb cua, molt brillants! 
La Lali, prop de la finestra, també ho ha vist tot. “Quina cosa més 
rara”, pensa la Lali, “No ho havia vist mai, això”. I llavors, quan 
mira cap a la plaça, no pot es pot creure què hi veu: les tres 
llúdrigues de pedra han pres vida! Ai, ai, ai! Corren com boges 
pertot arreu i s’enfilen als bancs i no paren quietes ni un moment. 
Com que són tan grosses, espanten de veritat! Sort que ara no 
passa ningú per la plaça! Corren, corren, i en un moment la Lali les 
perd de vista quan se’n van carrer avall. La Lali arreplega l’abric i 
se’l posa a sobre del pijama. Les ha de seguir! Sense que la mare 
la senti, surt de casa i va cap a les Deveses. Les llúdrigues són un 
tros endavant, molt esverades, com si estiguessin molt contentes de 
ser de carn i ossos. 
Però són tan enormes i estan tan esvalotades que ho fan malbé tot: 
salten la barana de fusta del camí i a cada passa aixafen bledes i 
enciams, i fan caure les canyes que el pagesos tenen a les hortes! 
Quin desastre!

Les tres llúdrigues corren en direcció al riu i la Lali tot darrere, sense 
acostar-s’hi gaire, no para de córrer amb els ulls tan oberts que 
semblen dues taronges: no s’ho pot creure!
Al Pla dels Socs, el talpó Cigró, el bernat pescaire Crèsbec i la 
Suri encara guaiten el cel, estranyats. Fa temps que tots tres es 
coneixen i ara es miren els uns als altres amb cara de no entendre 
què passa. De cop senten crits i rebombori. La Suri, en veure les 
llúdrigues gegants que s’acosten cap al riu a gran velocitat amb 
una nena tot darrere, fa uns crits molt forts: 
-Ei, mireu, mireu, mireu! 
I crida que cridaràs fins que una les llúdrigues, que ja és a tocar, es 
gira i amb un cop de cua tira la Lali dins del riu. La Lali comença 
a cridar:
-Que algú m’ajudi, que no sé nedar!
La Suri no s’ho pensa dues vegades i fa anar de pressa la seva cua 
de peix per ajudar la Lali. Quan hi arriba, la condueix nedant cap 
a la riba, mentre les tres llúdrigues corren ben esbojarrades per tot 
el Pla dels Socs i s’enfilen dalt dels plataners i dels pins, i en fan 
caure tot de fulles i branques.
En Crèsbec i en Cigró, que 
encara té mitja carxofa a la boca 
perquè de tan espantat que està 
no pot ni mastegar, observen amb 
cara d’estranyesa i d’espant tot el 
que passa. La Lali, xopa com una 
truita de riu, veu com un talpó, un 
bernat pescaire i una nena amb 
cua de peix se la miren i, ara un 
ara l’altre, li pregunten:
-Què està passant? Què són aquests animalots? I tu qui ets?
La Lali no coneix ni la Suri ni en Crèsbec ni el talpó Cigró, i està tan 
sorpresa que no li surt ni una sola paraula de la boca. Es pessiga 
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el braç, pensant que potser dorm i així es despertarà, però res. 
Llavors diu:
-Ai, mare meva, que no estic somiant! No sé qui sou, però hem de 
fer alguna cosa per aturar aquestes llúdrigues boges!
-Tinc una idea! Les farem baixar dels arbres amb una truita que jo 
mateix aniré a pescar al riu -diu en Crèsbec ben emocionat.
-Què? Una truita? I d’on trauràs els ous per fer-la? -pregunta la Lali 
ben estranyada.
-No, dona, una truita de riu! Ha, ha, ha! És un peix! Que no 
coneixes els animals que viuen aquí? -li diu la Suri.
La Lali es posa vermella com un tomàquet però intenta dissimular 
dient:
-Sí, es clar, només ho deia per treure ferro a l’assumpte.
-A mi no em sembla una bona solució -diu, ben enfadada, la Suri-
. Et recordo, Crèsbec, que la meva bona mare és una truita, i 
no la deus voler fer servir perquè aquestes llúdrigues boges se la 
cruspeixin, oi?
-Deixeu-vos d’històries i anem per feina -diu en Cigró.
Després de discutir tant per intentar buscar una solució perquè les 
llúdrigues es calmin, es fa un moment de silenci i llavors se sent un 
altre tro molt més fort que els tres anteriors i es torna a dibuixar un 
llamp al cel.
Per un moment, la Lali ha pensat que les llúdrigues tornarien a ser 
de pedra, però no. Ara baixen dels arbres i entren al riu, esquitxant 
de valent. Qui fa aquests trons? I com s’ho poden fer ells per tornar 
a convertir les llúdrigues en estàtues? On poden trobar ajuda? La 
Lali té una pensada:
-Potser podríem buscar informació en algun llibre. I si anem a la 
biblioteca? Allà hi ha molts llibres que parlen de tot i més! -diu la 
nena, animada.
Tots hi estan d’acord, però hi ha un problema: la Suri no pot anar-hi 
perquè no té cames i a la biblioteca s’hi ha d’anar caminant! 

De cop, en Cigró, recorda que un dia, mentre feia esport a la 
vora del Ter, va sentir un soroll. Tafaner com és, s’hi va acostar 
sigil·losament i va veure un escurçó. Això no tindria res d’especial 
si no fos perquè l’animal es menjava unes herbes blaves i brillants 
amb les vores dentades, amagades en el forat del tronc d’un 
pollancre. El que va passar a continuació va ser al·lucinant! De 
sobte, va començar a rodar com si fos en Sonic, aquell personatge 
tan ràpid de contes i de jocs, i quan va parar, en Cigró va quedar 
bocabadat... L’escurçó tenia cames!  

Ara que hi pensa, ho explica de 
seguida als altres. Tots queden 
sorpresos però de seguida 
reaccionen i comencen la recerca 
de les herbes estranyes. Per sort, el 
talpó Cigró recorda perfectament on 
eren. I sí que les troben! 
La Suri, molt nerviosa i una mica 
espantada, agafa el ramet d’herbes 

que li ofereix la Lali i se les menja amb cara de fàstic. Tal com 
esperaven, comença a rodar com en Sonic... Quin mareig, pobre 
Suri! Però la marejada val la pena. Ara la Suri té un parell de 
cames humanes i sembla una nena normal. Ella, que sempre ha 
volgut tenir cames per enfilar-se als arbres i saltar a les basses! El 
seu somni s’ha complert, si més no per una estona!
 O sigui que ja poden anar a la biblioteca!
-Vinga! Vinga! Afanyem-nos! No sabem quanta estona durarà 
l’efecte de les herbes! -  diu en Cigró. 
Com que són previsors, abans de marxar, n’agafen un altre ramet 
per si de cas i, emocionats, s’encaminen cap a la biblioteca. Al 
cap de poc ja hi són. 
Com que és aviat al matí, només hi ha dues bibliotecàries 
molt enfeinades davant dels ordinadors. Mig amagats rere les 
prestatgeries, la Lali, en Cigró, en Crèsbec i la Suri s’organitzen 
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ràpidament per buscar un llibre que els doni alguna pista del que 
està passant. 
-Grfrfrfrfrf!! Quin rotllo! Fa estona que remenem i no trobem res de 
res! -es queixa en Crèsbec. Nerviós i cansat, comença a volar per 
relaxar-se. Però una de les bibliotecàries obre una finestra i de cop 
entra un corrent d’aire que el desestabilitza: en Crèsbec cau sobre 
la lleixa més polsosa i alta de la biblioteca! Quan es refà, s’adona 
que ha caigut sobre un llibre ben curiós...
 -Per totes les truites de riu! - exclama en Crèsbec.
Els altres no entenen què vol dir però veuen que està bé i respiren 
tranquils. Planejant, en Crèsbec baixa amb el llibre al bec i la Lali 
l’hi agafa.
 -Oooooh! És un llibre de profecies! -diu la Lali.
Al moment es posen a fullejar-lo i de sobte una imatge els crida 
l’atenció. Es tracta d’una lluna blava que envia set rajos brillants 
i potents. Sota la imatge, un text explica la Profecia de la Lluna 
Blava. Cada set-cents setanta-set anys apareix una lluna blava 
i misteriosa que envia set rajos màgics a la Terra. En el tercer 
raig, les estàtues de pedra cobren vida i en el setè els humans es 
converteixen en estàtues de pedra. La profecia també diu que per 
solucionar el problema s’ha de fer un conjur del Llibre dels conjurs 
per salvar el Món. 
Ara tot té sentit: la lluna d’ahir, els llamps sense pluja, les llúdrigues 
boges... Però on punyetes trobaran aquest altre llibre? De sobte, 
en tancar el llibre vell de les profecies, en cau un paper antic i 
polsegós. Un paper diferent de la resta de pàgines. Sembla un 
mapa, com els de les històries de pirates.
-Ai! Algú sap què vol dir aquest mapa? Jo només veig línies i una 
creu gegant que no sé pas què significa -diu en Cigró.
Es fa un silenci absolut, es miren fixament entre ells i les dues noies 
senten un formigueig a l’estómac que no saben si és per la intriga 
que suposa tenir aquell mapa a les mans o perquè comencen a 
tenir gana.

-Em sembla que hi he vist alguna cosa escrita! -diu la Suri.
La Lali li agafa el paper, el bufa per treure-li la pols i l’enlaira 
pel damunt del seu cap, de tal manera que la llum del sol deixa 
entreveure unes lletres inintel·ligibles.
-Sí, hi diu alguna cosa, però no es veu bé! -diu la Lali-. Com 
ho podem fer? Ja ho sé: recordo que quan era petita, la mare 
m’explicava que jugava a enviar-se missatges d’amor secrets amb 
el pare i així els avis no sospitaven de les seves trobades nocturnes. 
Per desxifrar els missatges, fregaven el paper amb llimona.
-Sí, sí, llimona, llimona, necessitem llimona! -diu la Suri-. D’on 
podem treure una llimona a aquestes hores del matí? Algú hauria 
d’anar al mercat i comprar-ne una o bé...
-Ja ho tinc: anirem a casa de la iaia, que sempre en té moltes! 
-crida la Lali, contenta per la idea que ha tingut-. Li agrada fer-nos 
pastís de llimona o arròs amb llet. Hi posa pela de llimona i està 
per llepar-se’n els dits. Correu, afanyeu-vos, seguiu-me!
Així, doncs, surten de la biblioteca en un tres i no res, i van carrer 
avall corrents fins arribar a casa de l’àvia. Allà, amb la llengua 
a fora, la Lali demana als seus amics d’aventures que s’amaguin 
una mica perquè la seva iaia és gran i veure’ls li podria provocar 
un ensurt. Per tant, la Suri, en Cigró i en Crèsbec s’amaguen a 
l’entradeta de la casa del costat i la Lali toca el timbre. 
Quan la iaia obre, la Lali li fa un petó a la galta i li diu, molt 
esverada:
-Iaia, iaia, necessito que em donis una bossa plena de llimones!
L’àvia la fa passar i queda tota sorpresa de veure la néta ben 
esbojarrada voltant per la cuina sense saber on mirar. La dona es 
preocupa i li diu, amoïnada:
-Però, Lali, que és el teu aniversari, avui? Que vols fer un pastís? Per 
què necessites tantes llimones? I com és que véns a aquestes hores 
del matí a buscar llimones? I véns amb pijama? Que estàs malalta?
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-No, iaia! No estic malalta, estic passant una aventura genial, ja 
t’ho explicaré!
La iaia li fa un petó al front, obre un armari i li dona una bosseta 
amb llimones. La Lali li regala un somriure d’orella a orella i se’n 
va corrent cap a fora.
-Ara sí que podrem desxifrar-lo! -diu la Lali quan torna a ser amb 
els seus amics.
I sí! En passar la llimona partida per sobre el paper va apareixent 
el missatge:
“Faig cinc metres d’alçada, et faig pensar en la cúpula de Florència 
i estic envoltada d’aigua. Davant meu, m’envaeixen sensacions de 
tots colors: alegria, por, tristesa i bogeria”.
-És una endevinalla! Algú sap a què es pot referir? -diu en Cigró.
De cop, la Suri cau a terra, diu que té molt de fred i les cames li 
tremolen. Tots s’espanten molt! 
-Li està passant l’efecte de les herbes! No en teníem un ramet? -diu 
en Crèsbec.
La Lali el busca a la butxaca del pijama. Però no hi és! El deu haver 
perdut! 
-No el trobo -diu.
-Doncs val més que marxem ràpid cap al Pla dels Socs i ja pensarem 
què vol dir aquest missatge -fa en Crèsbec.
I entre tots agafen la Suri i marxen ben angoixats pel que podria 
passar-li al mig dels carrers de Salt.
En arribar al riu, la Suri s’hi capbussa i tots tornen a respirar 
tranquils.
-És millor que vagi cap a casa per investigar una mica i perquè 
els pares no sàpiguen que he sortit tan aviat al matí. Demà, abans 
d’anar a col·legi, tornaré. Ara les llúdrigues gegants descansen 
una mica. Per fi! -diu la Lali. I se'n va. 

L’endemà la Lali es desperta ben aviat. Agafa la jaqueta i una 
motxilla amb unes quantes peces de fruita, i marxa amb la seva 
bicicleta cap al Pla dels Socs.
-Crèsbec, Cigró, Suri, on sou? -crida ben fort la Lali.
Quan tots apareixen, la Lali els explica que ahir al vespre va buscar 
informació per Internet per esbrinar l’endevinalla.
-“Faig cinc metres d’alçada, et faig pensar en la cúpula de 
Florència i estic envoltada d’aigua” -recorda la Lali-. No ho 
enteneu? És l’escultura que trobem davant del Teatre de Salt! 
S’anomena La Cúpula Invertida. I quan l’endevinalla diu: “Davant 
meu m’envaeixen sensacions de tots colors: alegria, por, tristesa 
i bogeria”, es refereix al Teatre de Salt. Ens està dient que hem 
d’entrar al Teatre!
La Suri pren una altra vegada 
les herbes màgiques i quan 
estan tots llestos marxen ben 
ràpid. Tots els carrers estan 
molt tranquils: és tant aviat 
que no es veu ni una ànima. 
Un cop davant del Teatre, tots 
respiren a fons i la Suri s’acosta 
al vidre de la porta per veure si 
hi ha algú. Però de cop la porta s’obre bruscament i la fa caure al 
terra. La Suri s’aixeca ben de pressa!
-Entrem-hi! -diu la Suri, decidida.
Just entrar tots, la porta es tanca darrere seu tota sola. Espantats 
i a la foscor, caminen molt lentament intentant no fer cap tipus de 
soroll però, dins del teatre, el taló s’obre, i els llums s’encenen i 
s’apaguen intermitentment.
Quina por! Tots quatre comencen a córrer seguint la Suri que es 
para de cop davant d’una porta: se sent música allà mateix! La Suri 
obre la porta i queden tots glaçats de veure que uns maniquins i 
que roba dels actors ballen al ritme d’una música folklòrica. La Suri 
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tanca la porta ràpidament. Estan tots pàl·lids. La música canvia, 
però no para: ara són uns càntics amb una melodia molt dolça. 
De seguida, tornen a obrir la porta. Doncs ara tot està tranquil: 
els maniquins en un racó, la roba amuntegada al terra... Però es 
percep una sensació estranya a l’habitació.
Llavors ho veuen: entre la roba hi ha una petita llum blava, molt 
intensa i tan bonica que els atreu cap allà com si els hagués 
embruixat.
Sense adonar-se’n, els quatre amics es troben tocant aquella llum 
intensa i per un instant queden tan enlluernats que no s’adonen que 
estan trepitjant el misteriós Llibre dels Conjurs per salvar el món. 
Perden la noció del temps fins que el talpó Cigró reacciona i veu el 
que acaben de trobar.
-Hem trobat el llibre, estem salvats! -crida el talpó ben esverat i 
emocionat.
Amb aquells crits, els seus companys reaccionen. La Lali s’ajup i 
agafa el llibre de terra molt delicadament. Està ple de pols, és brut 
i vell, i tenen por que es trenqui i no puguin salvar el món de la 
Profecia de la Lluna Blava.
Comencen a passar pàgina per pàgina però no troben el que 
busquen i es van posant nerviosos. Quan arriben a l’última pàgina 
salten d’emoció! Finalment l’han trobat: “Conjur per fer explotar la 
lluna blava”.
La Lali llegeix les instruccions i s’adonen que no és fàcil aconseguir 
tot el que es necessita per tal que el conjur funcioni. Primer de tot, 
han de crear una escultura igual que la Cúpula Invertida però amb 
aliments que hauran de trobar pel Pla dels Socs i les hortes de Salt. 
En Crèsbec veu que ells sols no ho podran fer: 
-Necessitem ajuda! -diu en Crèsbec-. Però haurem de vigilar a qui 
en demanem. El conjur diu que s’ha de guardar en secret així que 
només ho podrem dir a algú en qui realment confiem.

Per tant, decideixen que la Lali li demanarà a la seva àvia que porti 
tot el que pugui de l’hort. El talpó, als seus germans grans, que 
guarden menjar als seus caus. La Suri aconseguirà algues gràcies a 
les truites del Ter. En Crèsbec explicarà als seus pares que s’estava 
construint una ala en secret perquè en té una d’una mica curta i 
segur que els pares l’ajudaran a portar tota l’estructura per fer-la 
servir de base per a la Cúpula Invertida. Mentrestant, les llúdrigues 
esbojarrades tornen a córrer pertot arreu. Sort que arribada la nit, 
reposen de tan cansades.
L’endemà, quan tot just comença a sortir el sol, es troben tots els 
que saben el secret al Pla dels Socs: la Lali amb la seva àvia, en 
Crèsbec amb els seus pares, en Cigró amb els seus germans i la 
Suri, que ha tornat a menjar les herbes màgiques per tenir cames. 
Tots van carregats amb el material necessari i busquen un espai per 
poder fer la construcció.
Just en aquell moment el cel s’il·lumina amb un altre llamp i se sent 
un so molt fort que els deixa a tots paralitzats. Saben que se’ls 
acaba el temps i això els crea molt de neguit! El seu voltant sembla 
un galliner fins que l’àvia de la Lali fa un crit:
-Talpons, excaveu un forat perquè en Crèsbec i els seus pares 
muntin tota l’estructura, ràpid! Suri, Lali, aneu col·locant les fruites 
sobre l’estructura! Aviat això començarà a tenir forma!
I és veritat: ben aviat tenen la construcció muntada. Ara només han 
de dir la frase màgica que diu el llibre dels conjurs: “Lluna blava i 
brillant, ves-te’n d’aquí volant”. Però el llibre diu que el conjur s’ha 
de sentir fins i tot al cel! O sigui que s’agafen ben fort de les mans 
al voltant de la cúpula d’aliments i fan el compte enrere: tres, dos, 
un...
-Lluna blava i brillant, ves-te’n d’aquí volant!
A l’instant, tots els aliments de la cúpula surten volant, fa l’efecte que 
entren a la lluna, que encara es veu una mica. Del cel, comencen 
a caure unes petites gotes que tenen gust de fruites. 
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Les llúdrigues gegants, les que abans 
eren de pedra i fa un moment encara 
corrien per tot el Pla dels Socs, ara 
corren cap al poble! La Lali i l’àvia, 
en Crèsbec i els pares, la Suri, en 
Cigró i els seus germans surten 
corrent darrere d’elles i les segueixen 
fins que arriben a la plaça de les 
Llúdrigues i veuen que en un segon 

tot torna a la normalitat: les llúdrigues gegants tornen a ser de 
pedra!
Amb l’ajuda de tots han aconseguit salvar el món! Les estàtues no 
seran vives ni els humans seran de pedra! 
A la tarda, l’àvia de la Lali fa un pastís de llimona ben gros i deliciós, 
i el porta al Pla dels Socs. Allà es troben tots els protagonistes 
d’aquesta gran aventura per celebrar l’aniversari de la Lali i les 
noves amistats que han fet.
Tenen un secret que ningú més de Salt sabrà!

La capsa misteriosa
Els protagonistes
L’OMBRA MISTÈRIA
L’ombra Mistèria és una ombra amb 
volum. És l’ombra d’una gota d’ai-
gua que va aparèixer en un ruixat 
d’estiu. La forma original de la Mis-
tèria és la d’una gota d’aigua però 
pot canviar de forma depenent de 
qui tingui al davant (animal, perso-
na, planta, objecte...). Quan no és 
al darrere de ningú, es torna a convertir en la seva forma original: 
l’ombra d’una gota d’aigua.

Normalment és negra però pot canviar de color depenent de l’emo-
ció que està vivint en aquell moment i aprofita aquesta qualitat per 
camuflar-se. L’única part del seu cos que no canvia són els seus ulls 
de color verd blavós. 

És estratega, bromista i molt riallera però se sent sola per-
què no té gaires amics. De dia és agradable i afectuo-
sa. Però, tot i que li agrada molt dormir, de nit fa malifetes. 
Viu en una estrella que només es veu des del Pla del Socs tant de 
dia com de nit. I li encanta saltar per les altres estrelles. Quan 
menja núvols de sucre fa pets i quan fa un pet surt disparada. Sap 
parlar tots els idiomes del planeta perquè el núvol d’on va néixer 
com a gota havia viatjat per tots els racons del món.

Li agradaria complir el seu somni de petita: trobar una forma des-
coneguda en la qual transformar-se i ser l’ombra més brillant i es-
pecial de la Terra.
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EN BLACK, UN PUMA AMB ALES
Es diu Manel Carbó però tothom li diu 
Black perquè va arribar d’Anglaterra 
quan tenia deu anys. No és un puma 
qualsevol, ja que quan era molt petit 
va caure en un pou màgic i gràcies a 
això, ara té dues ales gegantines que 
li permeten volar. Com que casa seva 
està situada als núvols, pot vigilar per-
fectament el Pla dels Socs. Però aneu 
amb compte, que si li estireu la cua, 

fareu que li surtin les urpes!

L’altra nit, quan estava escoltant rap amb la gorra del revés, i grà-
cies als seus ulls verds que poden veure-hi a la foscor, va veure que 
en Max, un nen del barri, estava llençant deixalles. En Black va 
arrufar el nas i va dir: “Quina ràbia!”, que són les paraules que 
més li agrada dir quan està enfadat. Tot seguit va baixar volant per 
fer que en Max recollís el que havia tirat a terra, així s’assegurava 
que els seus millors amics, la llúdriga negra, el pit-roig i el bernat 
pescaire, no viurien envoltats de deixalles. 

El dia del seu aniversari, el 8 de maig, els seus amics li van fer una 
festa sorpresa i li van portar el seu menjar preferit: una truita de 
carabassó, tomàquet i blat de moro amb un punt de picant. I per 
bufar les espelmes, una poma de caramel amb xocolata desfeta 
per sobre! El seu regal d’aniversari va ser una pilota del seu color 
preferit, el groc, i quan la va veure el primer que va dir va ser: “Oh, 
my God!”.

El que troba més a faltar és la seva mare, per això porta un collaret 
d’or amb una fotografia seva que mira de tant en tant. Es van haver 
de separar perquè va esclatar la guerra al seu poble i el va haver 
d’enviar al Pla dels Socs per protegir-lo. De tant en tant, quan la 
feina li ho permet, la va a veure!

LA VERMELLETA
La Vermelleta és una musaranya que té tres 
mesos. És de color daurat i té una marca de 
naixement a l’esquena, una creu vermella. 
Té una cua molt llarga que li va bé per ju-
gar i enfilar-se pels arbres. Té els ulls verds i 
porta ulleres vermelles. És molt ràpida, rialle-
ra, atrevida, presumida i molt popular al Pla 
dels Socs.

Li fa por la seva ombra perquè sempre la segueix a tot arreu i és 
per això que evita el sol. Tampoc no li agrada el vent perquè la 
despentina.

La Vermelleta viu dalt d’un arbre amb un follet, en una casa de 
fusta. Els seus pares la van abandonar quan va néixer perquè es 
pensaven que tenia un defecte a l’esquena i la van fer fora del cau. 
Un dia d’hivern, en Salvador, el follet, mentre feia de les seves, va 
sentir uns plors i va investigar d’on venien. Va trobar la Vermelleta 
amagada entre unes fulles seques i se la va emportar a casa seva.

A la Vermelleta li agrada menjar les restes que deixen per terra els 
humans. També  es menja les pomes vermelles i sucoses, la tinta 
dels retoladors i les móres que hi ha a l’esbarzer del seu jardí. Se-
gons què menja els llavis li canvien de color.

Li agrada molt fer esport: tirar-se amb paracaigudes amb una fulla 
des de dalt d’un arbre, navegar pel Ter amb un tronc i escalar per 
les estàtues del Pla dels Socs. Quan fa aquestes activitats es posa 
casc per no despentinar-se.

En el temps lliure, fa bols i tasses amb els barrets dels 
glans perquè en Salvador és molt trapella i li amaga to-
tes les coses. Li agrada molt prendre el te en aquests bols. 
De gran li agradaria treballar a la Creu Roja i salvar vides. Té un 
flotador que li va regalar el follet quan la va trobar i que canvia de 
mida segons qui se’l posi.
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La capsa misteriosa
Fa un dia una mica gris al Pla dels Socs, a les Deveses de Salt. Ahir 
va ploure i encara tot és força moll. Les plantes estan cobertes de 
gotetes d’aigua. En Black, un puma molt especial perquè té unes 
ales que li van néixer quan era petit i va caure en un pou màgic, 
grata a terra ran d’un arbre per veure si desenterra algun cuc i se’l 
pot cruspir. Després de la truita de carbassó, els cucs són el menjar 
que més li agrada. Però en lloc d’un cuc, de sota unes fulles plenes 
de fang, en surt una musaranya petitona, amb una cua molt llarga. 
En Black pensa si menjar-se-la o no. De fet, les musaranyes no li 
agraden gaire i aquesta és ben especial: té una creu vermella a 
l’esquena i duu unes ulleres vermelles.
-Mira, senyor Puma -diu la musaranya-, val més que no provis de 
d’atrapar-me! Jo sóc molt ràpida i no tinc gens de por!
A en Black, li fa gràcia que la musaranya, tan petita, li planti cara. 
-I doncs, com et dius? -li pregunta.
-Vermelleta.
-Good, I’m Black! -fa en Black presentant-se, en anglès. Perquè 
en Black va venir d’Anglaterra quan tenia deu anys i encara se li 
escapen paraules en anglès.
Ves per on que la Vermelleta li allarga la pota per fer una encaixada 
de mans i que en Black la hi encaixa, divertit. Del tot segur que 
no es menjarà pas la Vermelleta. És més, poden ser bon amics. O 
sigui que ha de continuar gratant per si troba algun cuc.
De sobte, les urpes li toquen alguna cosa dura. Què deu ser? 
Grata, grata, i apareix la tapa d’una capsa metàl·lica. És bonica, 
molt brillant. 
-Què és això? -pregunta la Vermelleta mentre s’hi acosta per veure-
ho bé-. Desenterra-ho del tot! -li diu a en Black, decidida.

En Black li fa cas i grata fins que treuen de sota terra la capsa. No 
és gaire grossa. Qui la deu haver enterrada? I què hi deu haver 
a dins?
En aquell moment arriba l’Ombra 
Mistèria. Ah! L’ombra Mistèria és 
l’ombra d’una gota d’aigua però 
pot agafar la forma de qui tingui a 
davant. I ara li ve de gust agafar 
la forma d’un puma, però un puma 
negre i femella, que ella és negra i és 
una gota, en femení! 
L’Ombra Mistèria es mira la capsa atentament. 
-Potser té alguna cosa a veure amb els cartells -diu, tota misteriosa.
No hi havien pensat. Fa dies que algú va enganxar uns cartells de 
paper en alguns arbres del Pla i en alguns dels plafons informatius 
on explica quines plantes i quins animals poden trobar els humans 
allà. Sí, uns cartells de paper amb unes lletres molt grosses i amb 
una foto.
-Obrim la capsa! - exclama la Vermelleta, interessada.
-Sí! Bona pensada, Vermelleta! - contesta en Black.
De sobte, quan l’obren surt una llum molt intensa que els fa mal als 
ulls i en un tres i no res s’adonen que són en un altre lloc, un lloc 
diferent: és una altra dimensió, una dimensió paral·lela!
-Oh, my God! -crida en Black, estranya.
-Ostres! On som? -pregunta l’Ombra Mistèria, encara amb la forma 
d’un puma.
Els tres amics no entenen què passa! De sobte, apareix un còndor 
volant que just es para davant d’ells.
-Qui ets tu? -pregunten tots tres alhora.
-Sóc un còndor que ve dels Andes, un lloc muntanyós molt llunyà 
d’aquí.
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-I... Per què som aquí, nosaltres? -pregunta l’Ombra Mistèria, 
tornant-se a transformar en gota d’aigua, però aquest cop de color 
vermell, ja que està una mica espantada.
-Us he estat observant i he vist que al Pla dels Socs hi comença a 
haver gent que llença deixalles a terra i embruta el parc.
-Què hi tenim a veure, nosaltres? -replica la Vermelleta, posant-se 
les ulleres bé.
-El meu país era un lloc com el vostre, on tots els animals vivíem 
tranquils. Però amb el temps tot va canviar: cada cop els humans 
anaven llençant-hi més deixalles i no respectaven els animals que 
hi vivíem. Tots nosaltres vam haver d’abandonar casa nostra. Per 
això sóc en aquesta nova dimensió. En surto de tant en tant una 
estoneta. Però sempre hi torno.
-Em sap greu -diu en Black, abaixant el cap-. Però segueixo sense 
entendre què hi pintem, aquí, nosaltres tres.
-Necessito que m’ajudeu a salvar el Pla dels Socs i que no es 
contamini, tal com va passar al meu poble.
-Ah! Tens alguna cosa a veure amb els cartells que hi ha penjats 
als arbres del Pla dels Socs? -diu l’Ombra Mistèria aquest cop més 
tranquil·la i, per tant, de color blau.
-Sí! Els hi he posat perquè els humans sàpiguen que el parc no 
només és d’ells, sinó que també hi viuen plantes, animals com 
vosaltres i molts més, i que cal que el respectin. Per això els cartells 
tenen una foto del riu.
-Estic d’acord amb això que dius! Jo vigilo el parc i cada cop veig 
més gent que fa coses dolentes. No tinc temps ni per descansar! 
-diu en Black, pensatiu.
-Doncs, som-hi! Què esperem? -crida la Vermelleta, bellugant-se 
d’un costat a l’altre.
-Per tornar a casa vostra haureu de passar tres proves. La primera 
és que en aquest lloc no arriba aigua a tots els camps i necessitem 

trobar la manera que hi arribi, perquè molts ja no produeixen 
verdures. S’estan començant a quedar secs!
Els tres amics no saben com posar-s’hi. Caminen per observar el 
terreny i de sobte en Black nota un pessigolleig al peu. L’aixeca i 
veu un cap de talp que surt per un forat! De seguida tots tres amics 
expliquen al talp el seu gran repte, una mica amoïnats per la feina 
que han de fer. Parla que parlaràs tots alhora, fins que el talp fa 
un crit:
-Prooooou! No estic entenent res del que esteu dient!
-Ho sentim, senyor talp, estem una mica nerviosos- diu la Vermelleta.
-Necessitem fer arribar l’aigua del riu a tots els camps que hi ha 
aquí i no sabem per on començar.
-L’aigua del riu, l’aigua del riu... -repeteix el talp sense 
parar-. Silenci! Ja ho tinc! Jo i els meus amics estem tot el dia 
sota terra i hem vist que aquí sota també hi ha aigua. Només 
que excavéssim una mica més podríem fer que hi arribés. 
-Ben pensat, amic talp! -exclamen en Black, la Vermelleta i l’Ombra 
Mistèria.
En un tres i no res, el talp va a buscar els seus amics i quan arriben, 
l’Ombra Mistèria es converteix en talp i es posen tots a treballar. 
La Vermelleta, que és molt astuta, li estira la cua a en Black i fa que 
li surtin les urpes, de tal manera que el puma també comença a 
treure terra com un desesperat.
Al cap de poques hores, ja tenen els recs fets i estan ben contents! 
Estan desitjant asseure’s a descansar. Donen les gràcies als talps 
i mentre s’acomiaden veuen que de lluny es torna a apropar el 
còndor.
-Molt bé! Heu passat la primera prova! Us felicito per la feina feta! 
-exclama el còndor-. Ara us toca passar la segona, que consisteix 
a netejar el riu que està brut per culpa dels humans i salvar els 
animals que hi viuen o que hi van a beure.
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-Som-hi! -diuen tots alhora, mentre es dirigeixen cap al riu.
En Black proposa demanar ajuda als animals de l’entorn, però la 
Vermelleta explica que té un flotador màgic que canvia de mida 
segons qui se’l posa i que baixant pel riu amb el flotador posat algú 
pot anar recollint la brossa. De seguida el puma Black s’ofereix a 
fer aquesta feina, ja que és el més gros i en farà més via.
Després la Vermelleta diu: 

-Ja que tu neteges el riu, l’Ombra 
Mistèria i jo anirem a ajudar els 
animals.
A l’Ombra Mistèria li agrada 
molt aquesta idea i decideix 
transformar-se en musaranya. 
Tot seguit pregunta a la seva 
companya:
-Com ens ho farem per salvar els 
animals?

-Agafarem unes fulles i arribarem fins al riu volant -respon la 
Vermelleta mentre es posa un casc.
Seguidament tots van per feina. En Black es posa el flotador i es 
llença a l’aigua, i conduint-lo va recollint ampolles i bosses de 
plàstic, llaunes, tetra briks, sabates, paper de plata... i també algun 
peixet mort. Mentrestant, les dues musaranyes planegen sobre una 
fulla prop del riu.
-Vermelleta, mira aquell ànec! Sembla que està ferit! -exclama 
l’Ombra Mistèria. Baixem a ajudar-lo?
-I tant, baixem ràpid! 
Així que hi arriben, la Vermella li pregunta a l’ànec:
-I doncs, què t’ha passat a la pota?
-M’he tallat amb una llauna que hi havia al riu -respon l’ànec, 
esperançat per l’ajuda.

La Vermelleta, que sempre diu que de gran vol treballar per salvar 
vides, li neteja i li cura la ferida amb herbes, i l’ànec se’n va content 
com unes pasqües!
Tot de cop, a la vora del riu, en Black topa amb una serp d’aigua 
de color marró que té el cap encallat dins d’una ampolla de vidre. 
Es veu que hi és des de fa un parell d’hores i no pot sortir-ne perquè 
a l’aigua hi ha una substància tòxica que li ha fet mal: està una 
mica infladeta, pobra serp! En Black crida les musaranyes:
-Vermelleta, Ombra Mistèria! Mireu que he trobat! Veniu, ajudeu-
me! Jo aguanto l’ampolla i vosaltres estireu la serp per la cua.
Tal dit, tal fet, i la serp surt disparada! Agraïda, s’embolica al 
voltant de les musaranyes. Elles, espantades, s’enfonsen perquè 
tenen la serp a sobre i no poden respirar! Quin patir! Amb aquestes, 
apareix un bernat pescaire que amb les potes aparta la serp de les 
musaranyes. La Vermelleta recupera l’alè i li diu:
-Uf! Que bé! Per què ho has fet?
-M’ha semblat que estàveu en perill i us he ajudat perquè us estic 
molt agraït per haver fet arribar aigua al camp on jo visc -diu el 
bernat pescaire.
En Black està molt content de sentir això i fa un crit tan fort d’alegria 
que fins i tot el còndor, que vola a una gran alçada, el sent. Baixa 
en picat i els diu:
-Molt bé! Heu superat la segona prova! Ara ja només us en falta 
una. La prova següent consisteix a ajudar els animals d’espècies 
invasores que hi ha al Pla dels Socs i acompanyar-los al seu país 
d’origen perquè estiguin amb les seves famílies.
En Black, la Vermelleta i l’ombra Mistèria es posen a treballar en 
equip per tal de superar l’última prova.
-Oh, my God! -diu en Black-. Jo puc portar a sobre a tots els animals 
d’espècies invasores. Puc transportar-los arreu del món. Amb les 
meves ales i la meva força podem arribar a tots els països del 
planeta.
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-Jo t’acompanyaré! -exclama l’ombra Mistèria, mentre agafa forma 
de puma femella.
-Doncs jo reuniré a cotorres americanes, tortugues de Florida, crancs 
de riu americans, mosquits tigre... i a altres espècies d’animals 
invasors del Pla dels Socs, i els organitzaré per continents. Així us 
serà més fàcil! -diu la Vermelleta saltant d’alegria, ja que li encanta 
ajudar.

En un sol dia, en Black i la Mistèria 
recorren els cinc continents portant 
a tots els animals als seus països 
d’origen. A Àsia, deixen una desena 
d’animals. Llavors, la Mistèria, des 
del cel, veu una illa amb uns animals 
estranys que li criden l’atenció i fan 
una paradeta per complir el somni 
que té des de petita: trobar una forma 

desconeguda en la qual transformar-se i ser l’ombra més brillant i 
especial de la Terra. 
S’aturen, doncs, a l’illa de Komodo i, mentre en Black i els altres 
mengen i beuen alguna cosa, la Mistèria es converteix durant una 
estona en un majestuós dragó de Komodo. Uau, que genial! Al cap 
d’una mica, reprenen el viatge tot continuant per Oceania, Àfrica, 
Amèrica i, finalment, tornen cap a Europa. Han deixat a cada 
continent els diferents animals. Feina feta!
Han passat unes quantes hores, però la Vermelleta els espera 
pacientment i es posa contentíssima en veure’ls arribar. Tots tres 
s’abracen i l’ombra Mistèria es transforma altre cop en una gota 
i es posa de coloraines perquè no sap ben bé quina emoció està 
sentint en aquell moment.
El còndor, en veure els colors de la Mistèria, torna a aparèixer 
volant i els diu:
-Felicitats! Heu superat totes tres proves. Seguiu-me!

Els tres companys el segueixen amb molta confiança i arriben sota 
un arbre amb un tronc immens. Allà el còndor els demana que 
tanquin els ulls, ja que té tres regals per a ells.
El primer regal és que tots tres surten de la dimensió paral·lela, 
retornen a casa seva, el món real, i veuen que els canvis que han 
generat dins de la dimensió paral·lela també s’han fet realitat a 
fora de la capsa misteriosa. Tenen un Pla dels Socs amb un riu ben 
net, uns canals que reguen tots els camps i un entorn sense animals 
d’espècies invasores. El segon regal és un mirall que els còndor 
els dóna per tal de poder veure sempre que vulguin el que està 
passant al món paral·lel. I per últim, el tercer i el més gran dels 
regals és que ara són conscients de l’amistat que han construït tots 
tres junts. A partir d’ara, el món serà una mica diferent!
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