
 

 

SISPLAU, UN CONTE! 

 

En Martí és el petit d’una família una mica especial, a ell li semblen 

superherois, tot i que potser no ho són tant com ell es pensa. A l’hora de sopar 

s’asseuen tots a taula.  

El pare és gran com un gegant, té pèls a les orelles i sempre du el portàtil de la 

feina a la cartera. 

La mare també treballa, però no té pèls a les orelles. Escriu molt de pressa a 

l’ordinador, però normalment el deixa a la feina i a casa fa servir el microones igual 

de ràpid! 

La germana és la més gran dels tres germans  i tampoc no té pèls a les orelles, 

però quan menja xocolata sembla que tingui bigoti! En canvi, el germà no 

menja xocolata i s'entesta a afaitar-se els quatre pèls que té ...  ja ho diu l'avi 

Enric que el món està mal repartit... tot i que potser no ho diu per això! Ell mai 

no té pressa i li agrada molt llegir el diari, se’l llegeix de dalt a baix sense 

deixar-se una línia! 

En Martí pensa que és una mica gran i una mica petit. Gran per fer-se pipí i 

petit per anar tot sol a l’escola; gran per dormir amb els pares, però encara petit 

per no tenir por de la foscor. Per això cada nit demana el mateix, ho demana al 

pare, la mare, els germans, l’avi i, fins i tot, a les visites! Sisplau un conte! 

I és que en Martí té un problema, encara que coneix les lletres no sap lligar-les 

perquè siguin paraules, quan les veu totes juntes en una sola pàgina li semblen 

pilons de cuques fent filera i si se les mira de costat, encara pitjor, perquè 

semblen les vies d’un tren sense finaaaaaaal! En el fons, potser té por que si 

les sap llegir ja no els hi llegiran més.  

En Martí voldria seguir així, quin mal hi ha? I repassa tota la família:  



La mare em llegeix els contes del vespre, uns contes fantàstics 

d'aventures i perills, de por i de riure. A mi m'agraden tots, el més 

important és que la mare té una veu molt bonica i que, a més, sap 

canviar-la quan surten els personatges fa veu “de llop”, i de “nena petita” 

i encara fa sorollets que imiten el que passa:  fiu, xiuuuu, binyauuuu, 

uuuuhhhh, xap! Patapam!  

En canvi, l’avi em llegeix els esports del diari. Amb la seva veu gruixuda i 

ronca em va llegint la darrera notícia del futbol: aiii!  Gooool! i sobretot 

les del bàsquet que és el seu esport preferit. Sentir-lo llegir com ha anat 

el partit de tercera regional del meu poble és com ser al camp.  

El pare, en canvi, sempre em llegeix informes de geologia, és molt de 

ciència el pare, en sap molt de pedres, volcans i terratrèmols. Escoltant-

lo no només m’adormo jo, sinó que també ell s’endormisca, perquè el 

pare acostuma a estar molt cansat quan torna a casa i a la boca se li 

entortolliguen una mica les paraules, sobretot quan diu 

monzogranitleucocràtic... mentre jo m’imagino com les pedres rodolen 

per l’habitació! 

Els meus germans també em llegeixen els comentaris del seu facebook, 

però és una mica rotllo perquè són molt cridaners i fan molts ohhhh i es 

feliciten i parlen de les fotos que pengen de les seves festorres! També 

diuen guaissssss i paraules en anglès que jo encara no conec. Total, 

que la major part de vegades no lligo res, però no els ho dic perquè així 

em fan companyia! 

 

Però, tard o d’hora, les coses havien de canviar. I en Martí ja començava a ser 

gran, sabia fer moltes coses i encara en pensava moltes més...  per no saber 

llegir tot sol, dient-se les paraules per dins... com els grans. Així que no li va 

venir gaire de nou quan un dia a l’escola la mestra se’l va mirar molt seriosa i li 

va dir: 

Martí, aquest curs HAS D’APRENDRE A LLEGIR 



D’acord, cap problema senyo, tu me n’ensenyes i jo n’aprenc! – però 

pensava:  quin remei no li puc dir que no a la mestra! 

Bé, començarem pels anuncis de les revistes i anirem fent –va dir ella 

tota motivada.  

I així van anar fent, un cartell darrere un altre es van polir tots els anuncis de 

begudes, de joguines, de viatges i de patates fregides, i mentre ho feien ell 

s’anava aprenent les lletres que sortien separades o juntes. De lletra de pal o 

lligada, tant se li’n fumia. 

Fins que un dia: 

Martí! Ja està, JA SAPS LLEGIR! –li va dir la mestra emocionada enmig 

de la classe 

Tant com que sé llegir… jo crec que sé algunes paraules... – i mentre 

pensava aiaiai que això es complica. 

I tant que saps llegir, acabes de llegir tres línies seguides! Això vol dir 

que ja en saps! ET FELICITO!  - I els companys van estar molt contents 

perquè per fi TOTHOM sabia llegir! 

 

Aquella nit la mare va llegir molt emocionada la nota que duia a l’agenda, on la 

mestra els explicava que en Martí ja havia après a llegir. Li va posar bé la 

manteta, li va deixar els  llibres ben a prop, se’l va mirar des de la porta i li va 

dir:  

Au Martí, quan acabis de llegir recorda’t de tancar el llum! 

I la porta es va tancar de cop mentre al passadís se sentien les veus de la resta 

de la família que comentaven que per fi ja no haurien de fer torns cada nit. 

Mentre en Martí, al seu llit s’anava fent petit, petit, petit... pensant: 

Ja no sentiré veus de colors i paraules que facin por, xiuxiuejos 

terrorífics i veus cavernoses! Ni veuré la mare amb un conte a les mans 

fent veure que no té pressa.  Vull sentir les rialles dels meus germans i la 



respiració profunda del pare. Em vull adormir escoltant com s’allunya la 

veu de l’avi a poc a poc, enmig d’un partit. Segur que algun dia sabré fer 

totes aquestes coses mentre llegeixo per dins, en silenci, però, de 

moment: Jo el que vull és que em llegeixin! Sisplau, un conte! 

 


