
 
 

JORDI PUNTÍ I COMPANYIA  

 

Txucutxú, txucutxú, txucutxú... aquest és el soroll que feien els telers de la fàbrica on 

treballaven els pares d'en Jordi. Cada dia, en sortir d'escola, els anava a buscar a la 

fàbrica i els esperava allà, fent deures fins que era l'hora de plegar. Els deures, però, els 

enllestia ràpid. Amb les restes de bobines i rodets en Jordi construïa prototips de naus 

espacials. Era el seu secret.  

  

I els dissabtes, mentre el pare anava a la fàbrica a revisar les màquines, en Jordi 

aprofitava per ficar-se entre els seus engranatges i provar si la seva nau, el Teler 

Mil·lenari, funcionava. Ho feia sol, però se sentia més acompanyat que mai.  

 

Jordi Puntí i companyia  

  

En Jordi no les tenia totes. Veia que al seu poble, Manlleu, des de feia un temps, hi 

passaven coses. Hi havia detectat presències estranyes, éssers desconeguts. Potser 

provenien d'altres planetes. Potser tenien males intencions. No ho sabia del cert i volia 

estar preparat. 

 

Amb la nau espacial no en tenia prou. En Jordi volia saber més coses! El millor lloc per 

arreplegar informació era el quiosc. Semblava un quiosc com tants d'altres, amb còmics, 

revistes, diaris i joguines, però no ho era. En Jordi, llegint, s'informava sobre com 

organitzar les tasques de vigilància i protecció d'aquelles éssers estranys. I de pas 

consultava la cartellera del cinema. Sí, perquè al cinema també hi aprenia un munt de 

coses gràcies a les pel·lícules d'extraterrestres, de guerres de l'espai i de tècniques d'arts 

marcials! 



  

De tant en tant quedava amb el seu millor amic per llegir i estudiar atentament tot el que 

havien aplegat al quiosc. Van fixar-se en les investigacions d'un periodista valent que 

viatjava per tot el món, s'imaginaven que lluitaven contra els romans a cops de menhir 

com un parell de gals espavilats, també aprenien un munt de coses vivint mil aventures 

amb els personatges de la seva revista de còmics preferida, o s'empassaven els viatges 

per l'espai d'una colla de joves astronautes. Però, sobretot, van saber que no hi ha res 

millor que un grup d'amics i un gos per enfrontar-se als perills.   

  

Igual que els protagonistes dels llibres que llegia, en Jordi també tenia una colla 

d'amics, i, fins i tot, els acompanyava un gos, la Laika. En comptes de naus espacials, 

per no cridar l'atenció, conduïen bicicletes. Tots junts recorrien cases abandonades, 

solars i descampats i s'entrenaven per a futures expedicions.  

  

Fins que un dia la Laika va desaparèixer! La van buscar per tot arreu, van preguntar a 

tothom i ningú els sabia donar cap explicació. Semblava que se l'hagués empassat la 

terra.  

 

O potser no. Potser era tot el contrari. En Jordi ràpidament va sospitar: els marcians! 

Ells l'havien segrestat. Havia arribat l'hora, calia que els anessin a trobar.  

  

Van fer càlculs i comprovacions fins a detectar un possible punt de trobada: un cotxe 

abandonat en un descampat. Van esperar-los hores i hores i els marcians no van 

aparèixer.  

  

Fins que de sobte, quan ja era de nit, van sentir uns sorolls estranys. Algú de la colla, 

nerviós, va llançar unes pedres. I algú desconegut els va llençar pedres a ells. Els 

marcians els estaven atacant! En Jordi n'estava convençut! El cervell li anava a mil per 

hora i pensava si la ciutat, tan tranquil·la i adormida, estaria preparada per combatre la 

invasió.  



  

De sobte es van sentir uns lladrucs i va aparèixer el gos, content. Al seu darrere en Jordi 

hi va veure brillar uns ulls entre les ombres. Els ulls, a poc a poc, es van convertir en 

cares. I a les cares s'hi van afegir uns cossos. Eren nens, com ells. I ara que en Jordi s'hi 

fixava en va reconèixer un, era el cosí d'un company de la seva classe! Havia vingut 

d'un poble molt llunyà per instal·lar-se a Manlleu. No, no n'hi havia cap, de marcià, el 

Jordi ho va veure clar, tots eren de la Terra. I pel que es veu compartien un gos que tant 

li agradava anar amb els uns com amb els altres. De primer es van mirar amb 

desconfiança però algú va parlar de jugar un partit de futbol i tots s'hi van apuntar. A 

partir de llavors quan es trobaven al quiosc, a la piscina, pels carrers, se saludaven i de 

vegades jugaven plegats i, tot i que eren diferents ningú, mai més, va creure que l'altre 

fos d'un altre planeta.  
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