
 

 

SOTA ELS LLENÇOLS 

 

El pare d’en Frederic es diu Hans i treballa a casa. Com que té molta feina, 

sovint es queda treballant fins tard.  

• Un altre cop? –pregunta el pare.  

• Síppp –contesta en Frederic. Em puc quedar amb tu? 

En Frederic no té son. Això és una cosa molt normal. La son no ve quan toca, 

sinó quan vol.  

• I què hi guanyes? Ja saps que jo tinc feina i que no em puc posar a 

explicar-te contes! He de treballar. Si no surt el que he d’escriure, no me’n 

podré anar a dormir! 

• Va, pare… Només una estoneta, fins que em vingui la son…!  

 

Però el pare ja no li fa cas. Torna a teclejar la màquina mentre rumia i rumia, 

gairebé se li veu com li surt fum del cap! 

En Frederic s’acosta al llit i hi posa els seus tresors. Ha tingut la pensada de 

posar-se a llegir SOTA ELS LLENÇOLS. 

En Frederic es posa bé el casc, s’encoixina bé i fa cabaneta amb els llençols de 

manera que el pare no el vegi. En Frederic sap que, quan el pare està amoïnat, 

val més desaparèixer, no fer soroll, perquè tot li fa perdre la inspiració. El pare 

escriu de pressa i el so del teclat és com una cançoneta que fa que se senti 

segur. El que passa és que hi ha dies com avui que el sorollet s’atura i aquest 

és el problema, que les paraules no li surten! En canvi, al seu llibre, les 

paraules hi són totes, així que en Frederic l’obre i comença a llegir. 

En Hans fa un cop d’ull a la finestra, la lluna és allà, llunyana i entremaliada. 

Avui encara hi és, demà potser s’haurà amagat. Sap que al seu llit, en Frederic 



ha obert el llibre, i li agrada saber que no està sol. Fa un esforç i torna als seus 

papers, està amoïnat, no sap com fer-s’ho perquè la seva història tingui un bon 

final. Obre els ulls ben oberts i segueix teclejant.   

L’hangar és ple de gent. Científics, enginyers i mecànics es miren el coet 

bocabadats. Hi han treballat de valent i avui és el gran dia. Els seus somnis es 

faran realitat! Han fet falta molts esforços, molta imaginació i molta feina. Si tot 

va bé, el coet s’aixecarà i volarà cap al seu objectiu: la lluna!  

• Terra a tripulant, Terra a tripulant! Com va tot? Canvi. 

• Tripulant a Terra! Tot perfecte! El coet respon molt bé! Canvi. 

• Terra a tripulant, comença el compte enrere! Canvi. 

Un per un, els homenets s’allunyen i se sent el compte enrere pels altaveus: 5, 

4, 3, 2, 1… 0! 

Com si fos la boca d’un drac, el coet comença la ignició! Llamps i trons surten 

de la seva panxa i una immensa bola de foc ho omple tot! Llavors es va sentir 

un murmuri d’admiració. Tothom estava molt content, el llançament havia estat 

un èxit! 

• Terra a tripulant, deixa anar el primer propulsor! Canvi. 

• Tripulant a Terra, primer propulsor fora! Canvi. 

• Terra a tripulant, allibera el segon propulsor! Canvi. 

• Tripulant a Terra, segon propulsor fora! Canvi. 

•  

El coet lliure dels propulsors es fa petit, petit, i es perd en la foscor. 

• Terra a tripulant, prepara’t per sortir de l’òrbita! Canvi. 

• Tripulant a Terra, estic preparat! Saltem al superespai lunar! Canvi. 

 

La lluna observa atentament com un insignificant esquitx de llum se li acosta. 

Ja hi tornem a ser –pensa. Un cop i un altre, els ha vist apropar-se. Alguns fins 

i tot li han picat l’ullet, però és que són tan barroers...! Un cop li van encertar 

l’ull de ple i encara el té de vellut!  

 



Esporuguida, la lluna deixa que la nau li faci pessigolles. El coet s’atura sobre 

el blanc immens. De la portella oberta surt una escala i el tripulant, per fi, 

trepitja la lluna.  

• Per fi he arribat! Jo, un NEN, a la lluna! Hi ha vingut de tot: russos, 

americans, xinesos i hawaians i, per fi, jo: un NEN! 

 

Davant seu, un carro-robot se li apropa a tota velocitat. Al darrere, la Selena 

se’l mira enriolada.  

• Has trigat molt a venir! –li diu. Ja em començava a cansar!  

• Ho sento! He trigat molt de temps fins que he aconseguit aquest coet! Però, 

ja ho veus, al final, ho he aconseguit! 

• Doncs jo ja m’estava començant a cansar –li explica la Selena. Ja estava 

planejant marxar cap a Mart, com a mínim! 

• Doncs au, marxem de pressa, que encara ens quedarem sense combustible!  

• Un moment, he agafar el meu robotet, s’espatllaria de seguida si el deixés i 

m’ha fet tanta companyia! Ah, i la pedra de lluna que fa adormir. 

 

La lluna els veu marxar. Per sort, el seu ull bo encara està sencer! A més, com 

que coneix la Selena, sap que un dia la tornarà a veure. 

 

(Sona el despertador) 

En Hans badalla. Ja és de dia i, després de treballar tota la nit sense poder 

acabar el guió, ha de cridar el seu fill, que encara dorm.  

• Frederic! És hora de llevar-se! 

S’acosta al llit i aixeca el llençol. Allà descansa en Frederic, enmig de les seves 

joguines: els ninotets de colors, el carretó, la clau anglesa, la nina pèl-roja, una 

estranya pedra i el llibre que fa adormir.  

• EUREKA! Ho he trobat! Ja sé com acabar el guió!  

 



De cop, tot és clar, la solució és allà, davant seu! Sempre hi ha estat, només 

l’havia de buscar dins els somnis del seu fill Frederic! 

 

• Frederic… seiem aquí?  

• Sí, aquí ho veurem molt bé! M’agrada anar amb tu al cine! De què va la 

pel·lícula que has fet, pare?  

• Ja ho veuràs. És una sorpresa, però hi surten naus de l’espai, viatges, 

robots... Espero que t’agradi!   

  

En Frederic va pensar que era molt xulo, això de ser guionista com el seu pare, 

i inventar-se històries per la gent, tot i que a ell potser li agradaria més ser 

astronauta i viatjar per l’espai!  

I mentre s’asseien, va començar la pel·li. En Frederic va poder llegir: “Una nena 

a la lluna”. Llavors va recordar que li havia explicat al pare el seu somni, el 

somni del viatge a la lluna. 

• Pare... Hi surt la Selena? 

 


