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La meva iaia no viu sola

És suau…
Una mica esquerpa als matins...
Neta i polida…
Quan es posa a cuinar fa el millor allioli del món, a vegades amb les dues mans… És una
verdadera joia… Endevineu qui és? És la iaia de la Meritxell. La Meritxell se l’estima molt i li
encanta explicar als amics les aventures de la seva àvia. Quan la va a veure la rep tot dient-li: “Ai,
el meu animalet, que maca que és… LA MEVA IAIA NO VIU SOLA

Els amics de la Meritxell no s'acaben de creure que la seva àvia viu en un vuitè pis acompanyada
d’un munt d’animalets que ha anat recollint d'aquí i d'allà.

Té una serp de cascavell simpatiquíssima i marxosa, que li posa musica perquè ella vagi ballant la
conga pel passadís (ball de la serp i so de cascavell)… També té un elefant que li serveix el te a les
5 en punt… (so de tetera). I la iaia l’hi agraeix puntualment: “thènkiu, díar”… Quan es constipa, la
iaia de la Meritxell té una vaca que a més de donar-li llet ben calenta li dóna escalforeta. La posa
al llit, li explica un conte i li diu: “Vaig a buscar les medicines, ara torno”… També té un mussol
que té nassos, perquè tant neteja la casa com pentina l’àvia. El sostre de casa seva sempre està
brillant…

L'última vegada que la Meritxell va visitar la iaia, es va trobar amb una adquisició nova, una mona
costurera. L’àvia, molt contenta, s’estava emprovant un model d'alta costura que li havia fet per
anar-se’n de festa. “Oh, yeah! Rock and roll!!”

“No tornis massa tard!”, li va dir la mona. “T’esperaré desperta.”
Oi que ara enteneu per què la Meritxell sempre té ganes d’anar a casa l’àvia, al seu vuitè pis ple
d'animals? Us n’hem presentat uns quants, però en té moltíssims més. A veure si els descobriu…

 

Guió: Victoria Bermejo

© CCRTV Interactiva, S.A. | Televisió de Catalunya, S.A.

Avís legal |
Segell de qualitat |
Contacta  |

Idiomes



Català
Castellano
English


