
 

 

Mentre es refreda el pastís 

 

Tothom sap que el pastís preferit dels pollets de tot el món és el de blat de moro amb 
veces.  

Moooltes veces. 

I aquest és justament el pastís que la mama del Camil li va preparar per a la festa del seu 
aniversari. 

 

                                  MENTRE ES REFREDA EL PASTÍS 

 

Aquell dia, el petit Camil es va llevar més d’hora que mai. Ja us podeu imaginar per 
què. 

Per celebrar-lo havia convidat els seus onze millors amics. 

Farien una gran festa! Per això la mare del Camil li va demanar que, mentre el pastís es 
refredava, l’ajudés a decorar el galliner, perquè els seus amics arribarien al cap d’una 
hora.  

El Camil, com tenia per costum, va dir: 

- Sí, sí! Ara vinc, mama. 

Però es va quedar mirant el pastís embadalit. Estava dividit en dotze trossos. Com que 
serien dotze, en tocaria un per a cadascun.  

Però el pastís feia tan bona olor i tenia un aspecte tan suculent que, després de resistir-
s’hi cinc minuts, no va aguantar més i... 

- Nyam!  

Es va menjar el seu tros abans que arribessin els seus companys.  

La mare, mentrestant, trucava a tots els amics per recordar-los que no podien faltar a la 
festa 

- Va, vinga! Ajuda’m, Camilatxo! 

Però el petit pollet, que encara mastegava, li va contestar, com sempre: 

- Sí, sí, mama! Ara vinc! 



Però aleshores va recordar que al seu amic Martí, incomprensiblement, no li agradava 
gaire el pastís de blat de moro i veces.  

I potser a la Carme tampoc. Així que, sense pensar-ho dues vegades, en va agafar dos 
talls més i… 

...i també se’ls va menjar. Nyam, nyam! En deu minuts! Un rere l’altre!  

La mare estava molt atrafegada parant taula, i el Camil, tot i que en un quart s’havia 
menjat una quarta part del pastís, encara tenia gana.  

Però encara faltaven tres quarts per començar la festa i, com que no havia berenat i el 
pastís de blat de moro i veces era tan gros, no passava res si en menjava una mica més. 
Nyam, nyam, nyam. 

Va començar a clavar-hi queixalades i es va menjar la meitat del pastís.  

Si la seva mare no li hagués demanat que l’ajudés a portar begudes i a penjar bombetes 
de colors, el petit pollet se l’hauria acabat tot. 

Però estava tan cansat de mastegar i mastegar i la flaire de veces i blat de moro era tan 
irresistible, que li va agafar un atac de gana i nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.   

Que bo que era! No podia parar! Fins que se’l va halar sencer! 

El pobre Camil estava tan desolat que es va posar a plorar com només un pollet trist i 
desvalgut és capaç de fer-ho. 

- Què faré ara? Què li diré a la meva mare? I què menjaran els meus amics quan arribin 
a la festa, que, per cert, ja està a punt de començar? 

Aleshores, la seva mare se li va acostar i li va preguntar què li passava. 

- Camil, fill meu! Com és que plores el dia del teu aniversari? 

El petit pollet li va confessar que s’havia menjat tot el pastís ell solet en només una 
hora.  

Perquè, al capdavall, era un gallina, i no tenia ni valor ni forces per dir una mentida.  

I va fer bé, perquè les mares gallines no suporten les mentides.  

El va mirar severament, però després va somriure, i li va mostrar un altre pastís idèntic 
al que s’acabava de cruspir, amb el seu blat de moro i les seves veces, dividit en dotze 
porcions idèntiques. 

- Com és que n’has fet un altre, mama? 

I la mare, somrient, li va contestar: 

- Et conec com si t’hagués post. I sabia que no podries resistir-te al meu pastís. Per això 
n’havia fet un altre. Però que sigui l’última vegada… 

No va poder acabar la frase. 



Els seus onze amics ja arribaven a la festa: el Martí, la Lia, l’Àlvar, el Pau, la Júlia, el 
Vito, l’Ezra, el Nel, la Isabel, el Nil i la Carme.  

Tots disposats a riure, ballar i menjar-se aquell pastís que feia tan bona olor.  

N’hi hauria per a tothom. Dotze racions. Una per a cadascun.  

Bé, potser en sobraria una, perquè el pollet Camil estava tan tip que a la panxa ja no 
n’hi cabia ni una engruna més. 

Per molts anys, pollet! 
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