
 

 

Un autoretrat? 

 

L’Ernest va arribar a casa tot cridant:  

–La senyoreta Amaia ens ha posat deures: hem de fer un autoretrat. Quin rotllo! A mi 

no m’agrada gens dibuixar! 

La mare li va dir:  

–A mi no m’agrada gens anar a comprar i hi vaig. El millor que pots fer és intentar-ho, i 

si t’hi esforces ja veuràs com et surt. 

L’Ernest, remugant, va dibuixar la línia del contorn de la seva cara. Però com que 

preferia jugar a pilota, va deixar el llapis, no sense abans preguntar-se... 

Un autoretrat? 

La casualitat va fer que, en deixar de banda els estris de dibuix, i sense fer absolutament 

res, sobre el paper es formés una cara. 

La germana petita de l’Ernest li va comentar:  

–Quin autoretrat! S’assembla a tu com un ou a una castanya. 

Però la seva germana gran va dir:  

–Doncs escolta, jo crec que s’assembla a tu en el somriure: és simpàtic com tu. Però un 

autoretrat ha de transmetre la personalitat de qui el fa, així que hauràs de mirar dins teu 

el que t’agrada de tu mateix i et sortirà un retrat genial.  

L’Ernest es va posar a pensar en el que realment li agradava i va començar a jugar amb 

el seu cotxe de carreres favorit. Li encantava córrer i divertir-se amb els cotxes.  

–Ho arreglaré–, es va dir. I de seguida va començar a interessar-li el que veia. –Que 

bé! Això sí que queda rodó... 



La seva germana petita li va dir:  

–Apa, Ernest, ara sí que has millorat: té els mateixos ulls que tu quan mires les carreres 

de cotxes.  

Aquestes paraules el van animar i va anar a buscar més coses que li agradessin. La 

pilota de futbol, la maraca, el cor de la fira, el micròfon de karaoke, el megàfon, la 

matraca, l’skate, la consola, les varetes del timbal...  

I tot pensant en les coses que més el divertien, gairebé sense adonar-se’n, es va anar fent 

ell mateix.  

–M’encanta fer gols– es deia.  

–Sempre em diuen que faig molt soroll. Doncs més soroll faré. 

–Cantaré la meva cançó preferida: la la la la la la! 

–Matraca sí, matraca no... 

–Faré una tombarella doble amb el meu skate... 

Tenia el retrat gairebé acabat, quan la mare se li va apropar i li va dir:  

–T’està quedant meravellós. Ja veuràs com li agradarà, a la senyoreta Amaia. Té, vinc 

de comprar i com que t’està quedant tan bé el dibuix t’he portat llaminadures. 

- Genial! Em van al pèl- va dir l’Ernest.  

Cada cop es divertia més buscant entre les seves joguines, i l’animava veure que el seu 

retrat se li assemblava cada cop més i més: les seves cames fortes per pujar als arbres i 

fer gols, els seus braços perfectes per tocar el timbal i ser el més ràpid amb la 

videoconsola...  

Estava tan content de si mateix, tan sorprès que per fi sabés dibuixar, que no es treia els 

llapis del cap. En comptes de cruspir-se les llaminadures, les va posar per aquí i per allà. 

Bé, una sí que la va guardar per menjar-se-la.  

 

Quan va acabar l’autoretrat, el va portar a l’escola i la senyoreta Amaia el va felicitar:  



–És el millor autoretrat que he vist mai. Has fet el teu doble! Et mereixes un deu.  

L’Ernest estava tan orgullós de si mateix que va tornar a casa corrents per explicar-ho a 

la seva família. Estava tan excitat, que va agafar l’autorretrat massa de pressa i se li va 

desmuntar. 

–Uf– va murmurar–, ja torno a ser un desastre, com sempre! 

Però aquesta vegada no es va desanimar. Com que havia après a dibuixar, sabia com 

havia de tornar a fer el retrat. A poc a poc el va tornar a muntar tot recordant cadascun 

dels passos. Va trobar la paciència on no l’havia trobada mai.  

Primer havia jugat amb el cotxe, després havia cantat amb el karaoke i la seva mare li 

havia portat llaminadures...  

El cor li bategava molt de pressa, però no podia parar. Després havia fet soroll amb la 

matraca i havia patinat una mica, també havia tocat el timbal i jugat amb la pilota... I 

recordava que estava tan content que havia anat a buscar els llapis de colors.  

I va exclamar:  

–Després diuen que no em fixo en les coses! 

L’Ernest, tot treballant una mica i passant-s’ho d’allò més bé, havia fet el gol de la seva 

vida: ja sabia com dibuixar un autoretrat. 

I quan va acabar es va posar a cridar als quatre vents: 

–Quina emoció! Sé dibuixar! 

(Parla l’autoretrat) –Felicitats, guapo! 
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