
 

 

Quin número 

 

Hi havia un nen que era tan tan, tan intel·ligent que tenia el cap ple de números. 
Números i més números, i més números, i més números...  

Per això aquest conte es diu... 

 

QUIN NÚMERO! 

 

Miliu, que era així com es deia aquest nen, tenia tots els números al cap. L’1 , el 100, el 
2024, el 31, el 2.456.010, el 333, el 8, el 24...  

 

De vegades, quan la seva professora feia una suma o una resta a la pissarra, era 
impossible trobar la solució, perquè, com que en Miliu tenia tots els números al cap, 
ningú més no els podia fer servir. 

3 menys 2? Tots sabem quant fan 3 menys 2, però els faltava el número perquè el tenia 
en Miliu. 

5 més 2? Passava el mateix. El número que tocava el tenia en Miliu. 

2 més 6? Tornem-hi! 

 

Encara sort que a la classe hi vivia un petit eriçó, amic de tots els nens, que de vegades 
els ajudava posant ell mateix a la pissarra els números que mancaven. 

3 menys 2? T’hi poso l’1, deia amb paciència. 

5 més 2? Et regalo un 7. 

 

Alguns dies fins i tot desmuntava les joguines de la classe per por de quedar-se sense 
punxes. 

2 més 6,  vuit... rodetes són 

 

Un dia, fart, tip i cuit, l’eriçó li va portar una fulla del bosc al Miliu i li va dir: ja has 
demostrat de llarg que ets un nen molt, molt llest, però potser ja és hora que et toqui una 



mica l’aire. Per què no surts a passejar de tant en tant? Pensa-hi! Potser et tornaràs més 
llest encara…I, a més, jo ja m’estic tornant calb i no em fa cap gràcia... 

En Miliu va fer cas al seu amic i va sortir a donar un tomb. Quan va trepitjar el terra va 
al·lucinar, sentia pessigolles als peus. Era increïble veure per primera vegada la 
quantitat de plantes, flors i arbres que hi havia allà fora..., i que també es podien 
comptar: un arbre, deu pedres, dues flors… 

Es va emocionar en aspirar l’aire del camp. Havia descobert la naturalesa, ni més ni 
menys. 

Era feliç. 

Quan va tornar,  va fer una abraçada molt forta al seu amic. Mai no ho havia fet i 
gairebé es va punxar. Havia descobert que els números no sols servien per calcular, sinó 
també per jugar i sobretot per compartir. I  li va regalar un somriure i dues cames, per 
poder sortir tots dos junts a passejar, i un nou màgic,  mentre li deia: bufa, bufa i veuràs 
què passa.  

I això sí que va ser un número!!!!!! 

 

Guió: Victoria Bermejo 

 


