
 

 

El nen invisible i la nena voladora 

 

Hi havia una vegada un nen que es deia Jaskaran. El Jaskaran sempre somiava poder ser 
invisible. Pensava: “no em veurà ningú i així podré fer bromes als meus amics”, i reia 
tot sol només d’imaginar-s’ho. 

Un dia, ves per on, mentre jugava al parc i davant la mirada atònita d'una parella que 
passava per allà, va aparèixer de sobte una goma d'esborrar gegant i va esborrar 
completament el Jaskaran, com si fos un simple dibuix. El Jaskaran es va posar molt 
content. -Ostres, sóc invisible! Per fi, el meu desig s'ha fet realitat!!!  

Al parc es va sentir una veu que no se sabia ben bé d’on venia… 

 

El nen invisible i la nena voladora 

 

L'endemà, quan el Jaskaran va arribar a l’escola i va entrar a classe sense que ningú el 
veiés, disposat a fer les bromes més increïbles als seus companys i companyes, va 
adonar-se que la senyoreta estava passant llista i va pensar que si no el veia li posaria 
una falta.  

“Quin problema!”, va pensar. I si els seus pares se n'assabentaven i li demanaven 
explicacions? Què els diria? Que sí, que anava a classe, però que el que passava era que 
s'havia convertit en un nen invisible? Com explicaria tot això de la goma d’esborrar 
gegant?  

Com si ho hagués sentit, i sense que ningú se n’adonés, la goma d'esborrar va aparèixer 
de nou, però aquesta vegada per esborrar la invisibilitat del Jaskaran. I just en aquell 
moment la senyoreta va dir:  

- Jaskaran? 

- Bon dia, senyoreta, sóc aquí. Buf, que just que m’ha anat... 

Van passar els dies, i una tarda en què el Jaskaran havia baixat al parc després d'haver 
fet els deures disposat a trobar una nova víctima per a les seves bromes de nen invisible, 
va passar una cosa increïble: el Jaskaran va veure una nena que volava per l’aire amb 
una capa vermella molt maca.  

El Jaskaran ràpidament va pensar: -Una nena voladora i un nen invisible! Podríem 
formar un equip fantàstic per fer bromes a la gent!! Ens ho passaríem d’allò més bé tots 
dos junts!!  

 



I llavors el Jaskaran va començar a cridar la nena abans que desaparegués:  

-Ei, nena!! Mira, sóc el Jaskaran, el nen invisible, aquí baix; espera, no te'n vagis!! 

Però la nena voladora, que es deia Juliana, no podia aturar-se i des de l'aire  li va dir: -
Vine, acompanya'm i m'ajudaràs, no tenim temps per perdre. Uns marcians estan atacant 
uns avis al parc de Can Serra. 

Efectivament, dos marcians de color blau bastant lletjos i desagradables empaitaven dos 
pobres avis que no es podien defensar. Quina intenció tenien aquells extraterrestres? Per 
què atacaven aquells pobres homes?  

La Juliana va actuar amb rapidesa abans que la situació empitjorés, i en un moment de 
distracció va fer caure en un parany aquells éssers vinguts d'un altre planeta. 

- Quiets! -els va dir-, no teniu res a fer, esteu atrapats!! 

Llavors els marcians, que es pensaven que eren molt llestos, van intentar fugir per la 
dreta, però van quedar amb un pam de nas quan, de sobte, va aparèixer el Jaskaran i els 
va barrar el pas. 

D’això res, Martenès! Sóc el Jaskaran, el nen invisible, i per aquí no hi podreu passar 

I va ser llavors quan la Juliana els va preguntar per què molestaven aquells pobres i 
innocents avis. I un d'ells, el més baixet, va dir a la Juliana que ells no volien fer mal a 
ningú, però que passaven per allà i, en veure'ls armats amb aquelles terribles espases, 
s'havien espantat. A la Juliana i al Jaskaran se’ls escapava el riure mentre explicaven als 
extraterrestres que allò que portaven els avis a la mà no eren espases, sinó bastons, i que 
tots els avis de la Terra el feien servir només per recolzar-se quan sortien a passejar!!! 

Bé, per sort tot havia estat un malentès. Quan la Juliana i el Jaskaran ho van explicar als 
avis, ells també van riure. I com que estaven convençuts que, passi el que passi, sempre 
és millor parlar per arreglar les coses que no pas arribar a les mans, els avis van 
convidar els marcians a jugar una partideta de cartes. I es van fer un tip de riure quan, 
en repartir les cartes, els marcians van dir: -Quines galetes més maques!!!  Hi ha res per 
sucar-les? 

I el Jaskaran va pensar:  

-Caram!!, això de ser invisible ha sigut més divertit del que m'esperava. I que maca que 
és la Juliana! Em sembla que me n’he ben enamorat… 

 

 

Guió: Manuel Barrrios 

 


