
 
 

LA HISTÒRIA DEL PUNT DE LA I   

 

En els temps que els dracs i els cavallers s'esbatussaven, la lletra i vivia amb les altres 

lletres en una casa al mig del bosc.  

 

La història del punt de la i 

 

A poc a poc les  lletres van marxar del bosc per anar a viure entre manuscrits, papers, 

llibres i documents. L'única lletra que va quedar va ser la  i.   

 

Tota sola, la i s'avorria. “Què faré, ara?”. Es va dir: “A mi m'agrada xerrar, i ballar, i 

riure... ja ho sé, convidaré gent a casa!”  

 

Així que va començar a fer festes a casa seva. Però no en sabia gaire, i va portar a casa 

convidats massa semblants. Com ara la gallina iiiii l'ànec, que, farts de veure's cada dia 

al galliner, tot just van dir “coc-coc” i “quac-quac”.  

 

Un altre dia va convidar el gat iiii el gos, que, com tothom sap, no es poden ni veure i 

van passar-se la festa de morros.  

 

I ho va tornar a intentar amb el cavall iiiii amb la vaca... que es van passar TOTA la 

festa parlant de com n'era de bona, l'herba, per menjar.  

 

Les festes van resultar un avorriment. Ningú explicava acudits, ni ballava fent rotllana, 

ni feia bromes, ni jocs, i els convidats marxaven a casa així que podien.  

 

La i va provar una cosa diferent.  

 

Va fer una festa amb convidats de tota mena. Va tornar a convidar  la gallina iiiii també 



el vent del nord.  

Va avisar la guitarra iiii al costat hi va seure el pop!  

 

Després fa fer venir l'ós iiiii no es va oblidar de convidar la Lluna.  

 

La festa va ser un èxit!  L'ós feia malabars amb la Lluna, la llançava amunt; el pop 

tocava la guitarra fent sonar cançons alegres, i el vent del nord ballava amb les gallines 

fent-les voleiar lluny, ben lluny!  

Ara sí, tothom volia ser a les festes de casa de la lletra i.  

 

Un hivern va nevar tant que la neu va colgar les cases i els arbres del bosc. Tothom va 

quedar tancat a casa. La vida, sense les festes de la lletra i, era trista i sense gràcia. Quan 

la neu es va fondre, l'ós va passar a prop de casa la i. La lletra parlava amb la seva 

germana, la lletra u i li explicava, moixa i trista, que des que feia tant de fred ningú no 

venia a veure-la, només ella. A l'ós li va costar de distingir-les. Les lletres, l'una al costat 

de l'altra, i amb els peus tapats per la neu, no se sabia si eren una, o dues, o tres! Llavors 

l'ós va tenir una idea!  

 

Va fer córrer la veu i els amics de la i van organitzar-li una festa sorpresa. Va ser una 

festa INCREÏBLE, tothom s'ho va passar d'allò més bé i li van prometre a la seva amiga 

que mai més la deixarien sola!  Entre tots van fer-li un regal perquè ningú la tornés a 

confondre amb la lletra u i perquè el fred fos més suportable!   

 

Una col·lecció de barrets! Barrets de totes menes! De lleugers i de pesants, de tela fina i 

de tela gruixuda, d'alegres i de seriosos...  

 

Però de tots, el que més li va agradar a la i va ser... el punt. Un punt que a partir d'ara 

seria el seu.  

El punt de la i.  

 

I, tota contenta amb el seu nou barret, la i se'n va anar a visitar les seves cosines, les 

paraules que en altres llengües també ajunten i organitzen festes i fan que ajuntant 

paraules passin coses... com la “et” francesa, que la va rebre amb un “Bon jour!”, la i 

grega espanyola que, en veure-la, va exclamar: “Muy buenos días”, la “and” anglesa, 



que, tota divertida, va dir-li: “Hello, my dear!”, la “und” alemanya també li va donar la 

benvinguda amb un “Wilkomen!”  i la “e” italiana, que va cantar-li un “Buona sera, 

signorina, buona sera!”.  

 

I des de llavors la lletra es va trobar tan elegant que gairebé mai es treu el seu barret, 

sobretot quan es vesteix de festa i a la festa hi convida la seva germana, la lletra u. 

 

Fiiiiiiii 
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