
Els germans Ferretti

En Lluís i en Xavi eren dos germans que els agradava molt construir coses junts. De vegades
discutien, però la veritat és que s’estimaven molt, perquè al final sempre es posaven d’acord.
Eren... Els germans Ferretti.

En Xavi, el petit, era molt entremaliat, però tenaç com ell sol. Tenia una peculiaritat: sempre
repetia el final de les frases: avui és dilluns, sí, dilluns.

Li agradava ser precís i es fixava molt en tot. La seva especialitat era el seu cotxe. El muntava i el
desmuntava, l’arreglava... De gran volia ser mecànic. Adéu, Alonso!

En Lluís, el gran, sempre el punxava: ets un nen, un nen petit, mira’m a mi que sí que sóc gran. I
el petit li contestava: al pot petit hi ha la bona confitura, i els pitjors verins.

Una tarda, en Lluís li va dir: tinc una idea molt bona, avui podríem construir una casa, una casa
molt gran i molt bonica...

D’acord, va contestar en Xavi, farem una casa especial, molt especial.

I, en efecte, van treure el material i es van posar a treballar.

El sostre va a sota, sí, a sota, deia el petit mentre el gran es posava nerviós: sí, home, on s’és vist
que a una casa s’hi entri pel sostre.
Vull que giri, sí, que giri, deia el petit i el gran amb paciència el corregia: no, home, no, les cases
han de ser fixes. Sinó, seria una rulot.

Després de provar moltes formes, la casa va quedar perfecta. Però el petit va comentar: aquesta no
és una casa de ciutat, és una masia.
I el gran va dir: d’acord, i, a més, ha de tenir arbres de moltes espècies.
Sí, i molts animals, sí, animals... va repetir el petit. I es va entossudir a posar-hi un pelicà.

També van decidir que al prat del costat, hi havia d’haver un cavall de pura raça. Un cavall que,
com tots els cavalls, menjava alfals.

Molt bé, li va dir en Lluís, com que tu ja tens el teu pelicà, ara jo vull fer un llac.

Quan en Lluís va haver acabat de fer el seu llac profund, en va sortir un cocodril amb unes dents
molt esmolades. En Lluís, en veure’l, va començar a jugar amb ell: a que no m’agafes? A que no
m’agafes? I, en un descuit, zas! el cocodril va sortir de l'aigua i li va clavar una mossegada a la
cama. En Lluís tenia la cama tan dura que el cocodril també es va fer mal.

Quin mal, quin mal repetien tots dos...I el cocodril, espantat pel que havia fet, es va disculpar:
glups! En Lluís va exclamar: I ara, com tornaré a casa?

En Xavi, que s’estimava molt el seu germà, va pensar que havia de construir una ambulància. Va
anar corrents a buscar l’abeurador del seu cavall, però encara li faltava una roda.



Amb el
suport de

És clar! Tenia el seu cotxe... Amb molta cura, hi va posar el seu germà a dins.

Eh! Tens la cama freda. Que et fa mal, eh?, et fa mal?, li preguntava mentre el curava.
I en Lluís, tot mirant el seu germà amb admiració, li va dir: ets petit, però s’ha de reconèixer que
ets tot un manetes.
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