
 

 

La fàbrica de rellotges 

 

Cada dia, de bon matí,  la senyora Gunilla von Afanyatquefaigtard  agafava la bicicleta 
i, pim, pam, pim, pam, es plantava al seu taller. 

Perquè la senyora Gunilla von Afanyatquefaigtard  tenia un taller on fabricava 
rellotges, tic, tac, tic, tac.   

Els famosos rellotges Afanyatquefaigtard, que mai no s’endarrerien ni un segon. 

La senyora Afanyatquefaigtard  arribava cada dia la primera.  

I poc després, a l’hora en punt, arribaven els seus treballadors tan tranquils, xiulant i 
explicant acudits del Jaimito.  

Bé, tots menys el Víctor i l’Amanda, una parelleta que, vés a saber per què, cada dia 
arribaven els últims. 

 

LA FÀBRICA DE RELLOTGES 

 

Vet aquí que, a poc a poc,  els rellotges van anar agafant més i més fama... i el talleret 
de la senyora Afanyatquefaigtard va créixer i créixer fins a convertir-se en una fàbrica.  

Aleshores, la senyora Afanyatquefaigtard  va tenir una idea genial. Com que fabricava 
rellotges, en posaria un a l’entrada, de manera que els 32 treballadors, en entrar a 
treballar, fitxarien, i així ella sabria qui arribava tard i qui no. 

A partir d’aquell moment cada treballador, abans d’entrar, hauria d’agafar una targeta 
amb el seu nom, ficar-la en un rellotge i, clin, clonc!, marcar l’hora d’entrada. 

El primer dia, els 32 treballadors van haver de fer una filera llarguíssima, com si fossin 
formiguetes,  per poder fitxar un per un al rellotge de l’entrada. 

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit.. i així fins a trenta-dos. 

Què va passar? Doncs que la filera anava tan lenta que la majoria van fer tard, aquell 
dia. I es van fabricar menys rellotges. 

Aleshores la senyora Afanyatquefaigtard va tenir una altra idea genial: en comptes 
d’una  porta, n’hi faria dues i posaria un rellotge a cada una, i així els treballadors 
anirien més de pressa. 

Dit i fet: l’endemà, els 32 treballadors van fer dues fileres de 16,  però, tot i afanyar-se 
tant com van poder, gairebé la meitat van fer salat. 



Aleshores la senyora Afanyatquefaigtard va tenir una nova idea genial: doblar el 
nombre de portes. N’hi va fer quatre i hi va instal·lar quatre rellotges.  

Els treballadors van fer quatre fileres de vuit  i, com si fossin un petit exèrcit -un, dos, 
un, dos!-,  van entrar de quatre en quatre a la fàbrica. Però, tot i així, els últims 
continuaven arribant tard. 

Era evident que el sistema del rellotge no funcionava, però la senyora Gunilla von 
Afanyatquefaigtard era tossuda com una mala cosa, així que hi va anar obrint portes i 
més portes i posant-hi més i més rellotges...  Fins a trenta-dues portes, tantes com 
treballadors.  

Així, cada treballador tenia la seva porta d’entrada i el seu propi rellotge per fitxar. Per 
fi tots entraven a l’hora. Però aleshores al magatzem ja no quedaven rellotges per 
vendre. 

L’única solució per no haver de tancar l’empresa va ser desmuntar, un per un, tots els 
rellotges que la senyora  

Afanyatquefaigtard havia instal·lat a l’entrada de la fàbrica. 

I des d’aquell dia, tots els treballadors tornen a entrar alhora, tots junts, barrejats però 
puntuals, tan tranquils, i xiulant i explicant acudits del Jaimito. 

Bé, tots menys el Víctor i l’Amanda, una parelleta que, vés a saber per què, van 
continuar arribant els últims. 
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