
 
 

UN CONTE RODÓ  

 

La mare de l'Òscar quan estava embarassada tenia la panxa més rodona de totes les 

panxes de la ciutat. A més, el nadó que duia dins seu feia tombarelles i capgirons com 

una petita pilota i la mare, quan ho notava, reia. Potser per això va pensar que Òscar era 

un nom rodó.  

I pel mateix motiu no va ser gens estrany que en néixer, l'Òscar, en comptes de plorar, 

com fan gairebé tots els bebès, exclamés un “Ooooooh!” que va deixar tothom, metges, 

infermers, el pare i la mare amb la boca mooolt oberta.  

 

Un conte rodó 

 

No va ser la primera vegada que l'Òscar va exclamar-se. Assegut al cotxet observava el 

món amb uns ulls grossos, grossos. En veure aparèixer els arbres va deixar anar un 

“oooooh, llarg i encuriosit.  I la primera vegada que va veure alçar-se la lluna plena es 

va emocionar tant que el seu “ooooh” va durar un minut sencer.   

L'Òscar va créixer i el que més li agradava del món era pujar dalt de la seva bicicleta 

que havia batejat amb el nom de “rodoneta” per la forma de les dues rodes. Llavors 

s'aturava davant del forn per badar i refilava un “Oooooooh!!!!”, meravellat. La fornera, 

amb una cara de pa de quilo, sabia que l'Òscar es passaria una bona estona triant entre 

les rosquilles, tan bones i saboroses, les ensaïmades tan dolces o els panets de Viena, 

tan tous. Però sempre, sempre, sempre, triés el que triés, quan la fornera li donava el que 

havia comprat ell ho flairava i exclamava aquell  Ooooooh! tan seu.  

Però quan va ser gran per primera vegada va exclamar un “Oh” diferent. Era un “Oh-

oh”! Sí, l'Òscar ara dubtava de tot i no sabia decidir-se. Fins i tot li costava triar com 

pentinar-se... Quin embolic!  



Una nit, havia anat al circ. Aquella carpa tan... rodona, i aquella pista tan... igualment 

rodona li havien robat el cor. I quan va veure els saltimbanquis va saber que de gran 

seria com ells. Faria unes tombarelles rodones i absolutament perfectes perquè tothom 

exclamés un “Oooooh!” entusiasmat!  

Però en sortir del circ va anar amb la seva família a una pizzeria i mentre era assegut en 

una taula rodona va veure com el cuiner feia giravoltar la massa de la pizza. No va 

poder evitar exclamar un “OOOOOh!” extasiat i va pensar que aquell ofici, el de fer 

pizzes delicioses i rodones, també era admirable.  

Què havia de triar? Pentinar-se cap a l'esquerra o cap a la dreta? Fer de saltimbanqui 

OOOOOO fer de pizzer? Ai, quin neguit, ai, quin dilema. Fins que aquella nit, mirant la 

lluna que tornava a ser plena i rodona, va saber què escolliria. 

Ho triaria TOT. Va crear un número de circ que el va fer superfamós: el del pizzer 

saltimbanqui! I tothom que el veia deixava anar un Ooooooh, llarg, admirat i rodó.  
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