
 

 

La dona bonica i el gos lila que va arribar en un coet 

 

Hi havia una vegada un matí molt clar. L’herba era més verda que mai i una dona molt 
bonica va sortir a passejar.  

–Quin dia tan bonic! –va dir–. M’agrada molt. L’herba sembla més verda que mai i 
trobo que s’adiu molt bé amb el vestit nou que m’he posat. Fins i tot el Sol em saluda. 
Hola, Sol!!! Els arbres i les muntanyes semblen dibuixats. 

Llavors, just en aquell moment i davant mateix de la dona bonica, va aterrar un coet. I 
de dins del coet va sortir un gos. Però no un gos qualsevol: era un gos de color lila, tenia 
dues cues i, a més a més, parlava!!! 

–Sisplau, que em podries ajudar? Ja he visitat un munt de planetes, però tothom està 
molt ocupat i ningú no em fa cas!!!  

Molt amable, la dona bonica li va contestar: –És clar que sí, digues, què puc fer per tu?  

El gos lila li va demanar a la dona bonica que l’acompanyés al seu planeta; així ella 
mateixa veuria el que passava allà. 

I és així com comença la història de: 

 

La dona bonica i el gos lila que va arribar en un coet 

 

La dona bonica no s’ho podia creure: estava volant per l’espai dins  d’un coet preciós 
conduït per un gos lila amb dues cues i que, a més a més, parlava. Era fantàstic! Des de 
la finestra del coet podia veure la Terra, i Venus, i Saturn, i Júpiter… Estava encantada.  

Quan ja gairebé hi arribaven, el gos lila li va dir a la dona bonica:  

–Mira, aquell d’allà és el meu planeta. Des d’aquí podràs veure el que hi passa. La dona 
bonica va veure com s’escapaven els llapis dels estoigs. I com els llibres fugien de les 
biblioteques! 

Llavors la dona bonica li va dir al gos lila: 

–Mmmmm, no et preocupis, em penso que ja sé el que passa, tot i que ho hauré 
d’investigar una mica. Baixa, aparca el coet, i tranquil, que jo m’encarrego de tot.  

Després d’una bona estona, el gos lila per fi va trobar aparcament al costat d’una 
discoteca. La dona bonica va dir:  



–Fantàstic, una discoteca!! Començarem a investigar per aquí mateix!! 

I encara que la música estava una mica alta, es va apropar a uns llapis que ballaven al 
bell mig de la pista i, veient que n’hi havia un que portava penjat un medalló daurat amb 
el seu nom, va dir-li: 

–Ei, tu et dius Starlet, oi?   

– Sí, per què? –li va respondre el llapis sense parar de ballar.  

–És que m’han dit que en aquest planeta tots els llapis esteu abandonant els estoigs. Tu 
en saps alguna cosa? 

–Doncs què vols, bonica? Estar tot el dia tancat i barrat amb cremallera, a les fosques, 
sense que ningú et faci cas i sense poder fer res…? Encara que no ens entengui ningú, 
preferim fer gargots i ballar.  

En sortir de la discoteca, la dona bonica es va topar casualment amb un llibre de contes 
molt elegant i molt ben enquadernat. Aprofitant l’ocasió, la dona bonica li va dir al 
llibre:  

–Escolta, que no veus que per aquests carrerons hi ha molts ratolins i et podrien 
mossegar? Estaries molt més bé en una biblioteca, no et sembla? 

El llibre li va contestar que per estar acumulant pols dalt d’una prestatgeria preferia 
arriscar-se a viure les seves pròpies aventures. I dit això, la dona bonica va veure com el 
llibre es va obrir per una pàgina on s’explicava el conte d’un gat molt malcarat i furiós, i 
com un ratolí que volia rosegar-ne les pàgines fugia cames ajudeu-me!! La dona bonica 
no donava crèdit al que acabava de veure. La situació era realment alarmant. 

Finalment, la dona bonica va entrar en un gimnàs perquè sospitava que seria el millor 
lloc on trobar la goma d’esborrar. I, efectivament, era allà fent flexions amunt i avall per 
mantenir-se en forma. La dona bonica li va preguntar com era que ella, que sempre era 
tan disciplinada i ordenada,  també havia abandonat l’estoig. 

–Ja n’estic tipa!! –li va contestar la goma d’esborrar–. Només se’n recorden de mi quan 
s’equivoquen, a l’últim moment i quan ja no hi ha res a fer… De vegades fins i tot fan 
servir paraulotes. Francament, ho trobo injust!  Jo sóc capaç de fer altres coses i més bé. 

Era evident el que s’havia de fer: sense pensar-ho dues vegades, la dona bonica va anar 
a veure el llapis i li va dir: 

–Escolta, llapis,  podries ballar sense parar fins que et cansis? 

–És clar que sí!!! –va contestar el llapis, i va començar a ballar i ballar sense parar fins 
que va dibuixar tants gargots que la pista va quedar completament negra. 

Després la dona bonica va cridar la goma d’esborrar i li va preguntar si li agradaria 
dibuixar.  

–És la il·lusió de la meva vida!! Què vols que et dibuixi, bonica? 



–Sabries dibuixar un nen llegint? –li va demanar la dona bonica. I la goma d’esborrar, 
sense contestar, es va posar a dibuixar sobre la pista de ball plena de gargots i 
completament negra.  

Era un dibuix guapíssim!! 

Llavors la dona bonica va penjar el dibuix a totes les biblioteques del planeta i de sobte 
a tothom li van venir unes ganes terribles de llegir. Fins i tot es van fer cues a les 
biblioteques, de tanta gent que hi volia anar. Els llibres van tornar als seus llocs. I els 
llapis, i fins i tot les gomes d’esborrar, van tornar una altra vegada als estoigs per si 
feien falta per… prendre apunts, escriure o dibuixar…. I és que, quan alguna cosa no va 
bé, no hi ha res com treballar tots plegats. Amb una mica d‘imaginació sempre es troba 
una solució! 

El gos lila estava tan content que li va dir a la dona bonica: 

–Com puc agrair-te que m'hagis ajudat a resoldre aquest problema? I la dona bonica li 
va contestar: –M'encantaria poder fer una volta per la Galàxia. Després, si vols, et 
convido a berenar. 

I el coet va fer Fiuuuuuuuuuu! I en un moment va travessar tot l’espai. 
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