
 
 

MAITE CARRANZA, LA LLEONA DEVORALLIBRES 

 

A la Maite no sabia què li agradava més, si llegir o jugar. Les seves germanes, quan 

volien que jugués amb elles i no la trobaven, sabien on era: amagada dins la seva 

“cova”, sota la taula, llegint. Llavors li cantaven: Maite, lleona, els llibres devora! La 

Maite en sentir-les grunyia divertida, i seguia el joc a les seves germanes. La Maite era 

la reina, no de la sabana, però sí dels llibres, els contes i la fantasia. Des que l'àvia LI va 

ensenyar a llegir agafava els llibres, se'ls enduia sota la taula i nyam-nyam, els anava 

endrapant.   

 

Maite Carranza, la lleona devorallibres 

Sota el pis on la Maite i les seves germanes saltaven a corda, jugaven a gomes, o feien 

el pi, hi vivia una professora de piano molt malcarada. Des del seu pis mirava cap al 

sostre mentre sentia aquell repicar odiós de les tres germanes saltant.  

Les nenes sabien que la veïna era una dona molt geniüda que no les podia ni veure. Per 

això començaven el joc saltant fluixet, fluixet, fins que no hi pensaven més i el pis es 

convertia en una festa.  

No passaven ni tres segons que la veïna xisclava enfurismada: “Un dia caureu i em 

menjaré una Carranza a la sopa!!!!”. Les nenes en sentir-la aturaven el joc espantades. 

Aquella veïna no era una professora de piano qualsevol, es deien, era una bruixa!  I se la 

imaginaven lletja, verda i dolenta. Però, per sort, aviat se n'oblidaven i tornaven a 

jugar...  sense armar tanta gresca.  

Però una tarda, mentre la Maite era a la seva cova rumiant quin llibre llegir, si el conte 

d'un titella descarat, o les trapelleries d'un nen que es deia Guillem, o les aventures 

d'aquell home que vivia sol a la selva i cridava: “aaaah! (Tarzan), va sentir una cosa que 

la va deixar esgarrifada.   



“Baixa a casa la veïna” deia la mare a la seva germana mitjana, “vol que li facis un 

favor. Vés i ja t'explicarà ella què vol”. La Maite va sortir de la cova per evitar-ho, però 

no va ser-hi a temps. La seva germana ja era a baix, al cau de la bruixa. 

Una bruixa disfressada de pianista que va explicar-li a la nena que necessitava algú que 

li passés les pàgines de la partitura. S'havia de preparar per un concert molt important, i 

sola no podia. La germana mitjana de la Maite va obeir amb el cor encongit de por. I 

encara va tenir més por quan la dona, en acabar, va demanar-li que també l'ajudés a la 

cuina.  

Mentrestant, a dalt, la Maite, feia estona que s'havia encallat a la mateixa pàgina. No 

podia llegir. Només preguntar a la seva germana petita, una i una altra vegada, si la 

mitjana ja havia tornat. “Encara no...” responia la petita, una vegada i una altra. Ja no se 

sentia el so del piano i tot plegat començava a fer olor de socarrim... O una altra olor! 

La Maite es va alçar i va ensumar aquella oloreta que pujava pel celobert provinent de 

casa de la veïna. Era olor de sopa!  

Ara ho veia clar. Tothom de l'escala sabia que, de totes tres, la mitjana era la més 

moguda, l'experta a fer tombarelles, l'artista a caminar de cap per avall. La bruixa, ara, 

devia estar preparant el caldo de la sopa per després tirar la seva germana dins l'olla i 

cruspir-se-la!  

La Maite, convertida en una lleona autèntica, va córrer cap a la porta, i va entrar d'una 

revolada a casa de la professora de piano.  Va trobar-se a la seva germana a la cuina, 

remenant la sopa. La veïna es va encarar a la Maite “Què hi fas, aquí, nena mal 

educada?!”. La Maite i la bruixa van lluitar i barallar-se, fins que la Maite va agafar la 

seva germana de la mà, tot i les protestes rabioses de la veïna, i van fugir escales amunt.  

Les tres germanes, a casa, es van abraçar emocionades, però la mare les va interrompre. 

Volia parlar amb elles i molt seriosament.  La veïna s'havia queixat, deia que la Maite 

havia entrat a casa seva com si fos una bèstia salvatge i que l'havia tirat a terra. Ella, que 

per volia convidar-les a sopar la seva sopa preferida, ara tenia el braç trencat per la seva 

culpa, i no podria tocar al concert! Era veritat? Va preguntar la mare. La nena hauria 

volgut explicar-li que la veïna se les volia menjar, que sort que ella era una lleona i 

havia salvat  la seva germana mitjana, però sabia que la mare no se la creuria. Per tant, 

va dir que sí.  



La mare la va castigar. Va ser un càstig estrany, no aniria al parc d'atraccions amb tota 

la família i es quedaria a casa els avis. Però no en una habitació qualsevol, no, hauria de 

quedar-se tancada tota la tarda a la biblioteca! Aquella tarda la Maite es va fer un fart de 

devorar llibres. I va pensar que allò no era un càstig seriós i que potser la mare, en 

realitat, sabia tot el que havia passat. No, potser, no. Segur.   

“Maite lleona, els llibres devora! Maite, lleona, els llibres devora!”  
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