
 

 

Martenès, el monstre de la por 

 

Hi havia una vegada un monstre que es deia Martenès.  

- Em dic així perquè sóc del planeta Mart- deia quan algú li preguntava pel seu nom.  

El Martenès era un monstre bo, però només durant el dia.  

A les nits es tornava dolent, molt dolent. 

De fet, va venir a la Terra perquè una de les coses que més li agradava fer al Martenès 
era espantar els humans. I especialment els nens i les nenes que no volien anar-se’n a 
dormir.  

I així cada dia, quan el Martenès veia que començava a fer-se de nit, cridava:  

- Ha, ha, prepareu-vos, nens i nenes, que encara no heu tancat els ulls,  perquè arriba… 

 

    Martenès, el monstre de la por. 

 

Ha, ha, ha! 

El Martenès era tot un especialista espantant nens.  

S'amagava als armaris… Alguns, per cert, una mica pudents i desendreçats, tot s'ha de 
dir.  

I de vegades, ni tan sols calia que digués allò d’uuuuuuuuh!!!. N’hi havia prou de fer 
grinyolar una  mica les fustes –nyic nyic, crec crec-.  I els nens anaven corrents cap al 
llit cagats de por.  

Encara que és veritat que de vegades havia d’obrir la porta i fer-se veure, perquè si no, 
no hi havia manera.  

- Uuuuuuuh –insistia- sóc el Martenès, el monstre de la por! 

I llavors sí que acabaven per anar-se’n al llit. 

- Ha, ha, ha!- reia el Martenès.  

–El que més gràcia em fa és quan se’ls hi posen els cabells de punta, semblen eriçons, 
ha, ha! 

Però ves per on, que una nit li va passar una cosa molt especial al Martenès.  



Anant pel carrer tot sol, despert com un mussol, amb una gorra lila  

i donant puntades de peu a les pedres, caminava un nen sense saber on anar.  

Quan el Martenès el va veure, li va dir: 

- Ei, nen, què hi fas aquí? Aquestes no són hores!! Vols que t’espanti o què?  

-No, no vull que m'espantis, li va contestar el nen. Sóc al carrer perquè no tinc on anar, 
no tinc casa ni família, tampoc tinc pares i estic tot sol. 

El Martenès no s'havia trobat mai en aquella situació i no sabia si fer-se el dolent, 
perquè era de nit i tocava, o fer-se el bo, perquè encara que espantés el pobre nen, 
aquest  no tenia ni un llit per anar a dormir.  

Llavors el monstre va dir al nen:  

- Vols venir amb mi a ajudar-me a espantar els nens i les nenes que no volen anar a 
dormir? És molt divertit!!  

l el nen li va contestar:  

-D’acord! 

Així doncs, com cada nit, el Martenès va començar la seva festa. Es va amagar a 
l’armari d'una nena que encara no s'havia adormit, perquè sembla … que havia begut 
massa refresc de cola per berenar. -Uuuuuuuh, nyic, nyic, uuuuuh- va fer el Martenès 
mentre la nena, cagadeta de por, no podia tancar els ulls. 

Buff! -va fer el Martenès, aquest armari fa una mica de pudor de sabatilles d'esports!! 
Però, oi que és molt divertit espantar nens que no volen dormir? 

El nen li va contestar: 

- Al carrer fa fred. S'està calentet aquí dins. I és veritat, fa pudor de formatge!!  

- Uuuuuuh- va continuar el Martenès, –uuuuuuuh!! 

Llavors, la nena es va espantar tant que fins i tot li va semblar que l’armari la mirava. I, 
plorant, va cridar els seus pares:  

- Papa, mama,  hi ha un monstre a l’armari, veniu!!!! 

Llavors van arribar els pares de la nena per veure què passava.  

–Un monstre, hi ha un monstre a l’armari!!- cridava la nena.  

Quan els pares van voler obrir l'armari, quina va ser la seva sorpresa quan de dins va 
sortir un nen en lloc d'un monstre. Una mica brut, és veritat, però un nen.  

– Què hi fas aquí?- va preguntar la mare. D'on véns? – va insistir el pare….  

- Em dic Asley, no tinc on anar, no tinc casa ni família, estic tot sol i a l'armari s'està 
calentet! Tot i que fa una mica de pudor de formatge… - va dir el nen. 

Aleshores el Martenès, que s'havia quedat tot sol a l'armari, va pensar:  



- Què faig? Encara és de nit i em toca ser dolent. Quina nit més estranya, ara que 
m’estava sortint tan bé!! Crec que ha arribat l'hora de tocar el dos i tornar cap a casa. Ja 
he espantat prou!! 

La nena i els seus pares van decidir convidar l’Asley a viure amb ells perquè mai més 
passés fred ni estigués sol.  

I tots junts van preparar un sopar i s'ho van passar molt bé escoltant les històries que 
l’Asley explicava sobre les seves aventures al carrer i les seves trobades amb monstres 
d'altres planetes. 

A la nit següent, l’Asley va sortir al balcó a mirar les estrelles  

abans d'anar-se’n al llit. – On deu ser el planeta Mart? Es va preguntar. Llavors, per 
sorpresa, va aparèixer volant el Martenès, el monstre de la por que li va dir:  

- Ei, Asley, què fas encara despert? Ara ja tens un llit a on anar a dormir. Que vols que 
t’espanti??!! Uuuuuh, torno a casa, al planeta Mart.  

Adéu, que et vagi bé! 

I l’Asley li va contestar: - Sí, ja me n’anava a dormir! Bon viatge, amic.  
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