
 
 

JOAQUIM CARBÓ I EL PRIMER CONTE 

 

En un temps no gaire llunyà va existir un país on estava prohibit explicar contes als 

nens. Un ogre terrible havia llançat una amenaça: si algú gosava explicar o escoltar un 

conte,  se'l cruspiria.  

 

Joaquim Carbó i el primer conte 

 

La gent vivia esporuguida i els contes van desaparèixer. Els nens i nenes ja no sabien 

què eren les varetes màgiques, ni els herois valents, ni els gegants. Creixien sense 

imaginació i repetien les lliçons com si fossin robots, obeint tot el que els deia l'ogre 

sense protestar.  

El país, a poc a poc, esdevenia un indret avorrit i trist. Les ganes de riure, d'inventar, 

d'imaginar, havien fugit. I així, també havien fugit la il·lusió i l'esperança.  

Però hi havia un lloc diferent, un mercat on la gent comprava i venia llibres antics, 

revistes velles, cromos esgotats... Alguns valents s'atrevien a anar-hi a buscar algun 

conte perdut d'un altre temps. En Quim era un d'aquests. Cada vegada que hi anava 

trobava números perduts d'una antiga revista farcida... de contes! En Quim la llegia molt 

de pressa, d'amagat, i  la passava a algun amic.  

En Quim es feia gran i no sabia de què volia treballar. Tot era tan gris... Va pensar que 

treballaria en una oficina. Com a mínim, allà podria escriure a màquina. Ell somiava en 

el món que veia de reüll quan remirava les revistes i els llibres d'aquell mercat 

meravellós, o quan escoltava les lectures en veu alta del seu pare, o quan tafanejava a la 

biblioteca de la seva veïna, la Maria. Tant de bo, pensava, no existís aquell ogre maleït!  

Un dia va passar el que en Quim tant havia temut. L'ogre va atrapar un amic seu amb 

conte. I tot va canviar.  



En Quim i els seus amics es van reunir en secret. Van formar un cercle i allà, agafats de 

les mans, van fer-se una promesa: deixarien de tenir por i tots junts crearien una revista 

de contes. En Quim seria l'encarregat d'escriure'n el primer. Valent i decidit com un 

cavaller, muntaria dalt d'un cavall de fantasia que els duria a un món on els nens 

poguessin riure, jugar i imaginar. Potser per això una dona sàvia va aconsellar-los: “Sou 

valents i necessiteu un nom que us escaigui”, i després de rumiar una estona els va 

xiuxiuejar: “Cavall Fort”. I al Quim i als seus amics els va agradar aquell nom de cavall 

juganer i atrevit.  

A la nit, mentre provava d'escriure el primer conte, en Quim es va adormir molt 

neguitós. No sabia si seria capaç de fer el que se li havia encomanat. Va somiar amb els 

contes perduts del mercat, amb les novel·les que li comprava el seu pare, amb els llibres 

i els diaris de la seva veïna. En el somni, l'ogre es moria i els personatges dels contes ho 

celebraven fent una gran festa! I ell, per fi, escrivia mil històries per a nens i nenes.  

Quan es va llevar, en Quim va trobar la força que buscava i va escriure el primer conte. 

I després en va escriure un altre, i un altre, i encara un altre, i molts més! I no tan sols 

contes, també llibres per a grans i petits, còmics, teatre, i més contes encara!  

Sí, el  seu somni es va complir:  l'ogre no va poder aturar la força dels contes i a poc a 

poc es va anar apagant fins a morir, i en Quim, feliç, va portar la fantasia i la imaginació 

a tots els racons d'aquell nou país.   
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