
EPAMINONDES I CLEOPATRA Una vegada hi havia un nen que era molt i molt pobre. Això vol
dir que no tenia cap calaix ple de joguines, i encara menys la nevera plena de menjar. Ara bé, una
cosa sí que la tenia, aquest nen. Tenia un nom molt bonic i important. Era el nom d'un gran general
grec, que havia viscut a l'antiga Grècia. Es deia Epaminondes. A Epaminondes, el que li agradava
més del món era anar a visitar la seva veïna. Ara sabreu per què. La veïna d'Epaminondes era una
nena que també era molt pobra. Però que, igual que ell, també tenia un nom bonic i important. La
veïna d'Epaminondes tenia el nom d'una reina egípcia. Es deia Cleopatra. Epaminondes estava
enamorat de Cleopatra. Bé, més aviat hauríem de dir que n'estava enamoradíssim, perquè
l'estimava més que a res al món. Però com que era molt tímid, no gosava dir-l'hi. Per poder-la
veure sovint, Epaminondes demanava que li fessin fer encàrrecs que el portessin a casa la seva
veïna. Així tenia una excusa per veure el cabell rinxolat i els ulls brillants de Cleopatra. Un dia,
Epaminondes va haver de portar un tros de pa de pessic a casa de Cleopatra. Ell havia sentit dir
que perquè no et caiguin les coses les has d'agafar ben fort. I això és el que va fer. Per assegurar-se
que pel camí no li cauria, Epaminondes va agafar el pa de pessic tan fort com va poder. Quan va
arribar a casa de Cleopatra, però, Epaminondes va tenir una trista sorpresa. Havia agafat tan fort el
pa de pessic, que s'havia convertit en un grapat d'engrunes. El pobre Epaminondes estava molt
avergonyit. Cleopatra se'n va adonar, i amb veu suau li va dir: -La propera vegada que em portis
un pa de pessic, embolica'l i posa-te'l dins el barret. Així no s'esmicolarà. Uns quants dies més
tard, Epaminondes va haver de portar un tros de mantega a casa de Cleopatra. I és clar,
Epaminondes, recordant el que li havia dit la seva veïna, va embolicar el tros de mantega i se'l va
posar dins el barret. I ja us podeu imaginar què va passar... Quan Epaminondes va arribar a casa de
Cleopatra, la mantega s'havia fos per culpa de la calor. Epaminodes estava tot empastifat. I és clar,
estava mort de vergonya. Aleshores, Cleopatra li va dir: -La propera vegada que em portis un tros
de mantega, fica-la de tant en tant al rierol. Així no es fondrà. La setmana següent, a Epamiondes
li van fer un nou encàrrec. Havia d'anar a casa de Cleopatra a portar-li... un gosset! Epaminondes
va agafar el gosset, i què us penseu que va fer? Doncs el que li havia dit uns quants dies abans
Cleopatra. Va passar pel costat del rierol, i hi va ficar el gosset. I no una, sinó dues i tres i quatre
vegades! Quan va arribar a casa de Cleopatra, el gosset estava mig estabornit, i no podia dir ni piu,
ni bub-bub, ni res de res. I feia tanta pena, que Cleopatra va dir a Epaminondes, de la manera més
amable que va poder: -Mira, Epaminondes, no t'ho prenguis malament, però saps què? Que no em
portis res més, perquè cada vegada que em dus alguna cosa es fa malbé. Quan Epaminondes va
sentir el que li deia Cleopatra es va quedar planxat. No tornar a veure Cleopatra... Epaminondes no
podia imaginar una cosa més terrible al món, i es va posar molt trist. Fins que va arribar un
moment que estava tan trist que ja era impossible estar més trist. I llavors Epaminondes es va
preguntar: Per què? Per què s'havia de resignar a no veure-la mai més, si l'estimava més que a res
al món? Per primera vegada, Epaminondes va decidir que no faria el que li deien. No senyor! I tot
i que li va costar, perquè era un nen molt obedient, i això costa de canviar, Epaminondes va decidir
tornar a casa de Cleopatra. Aquesta vegada amb una flor preciosa. La més bonica que va trobar.
Quan Epaminondes va arribar a casa de Cleopatra, li va dir: -Ja sé que m'has dit que no tornés,
però no et puc fer cas. Saps per què? Perquè estic enamorat de tu. I si tu vols, quan siguem grans,
ens podríem casar. I què diríeu que li va contestar Cleopatra? Cleopatra va dir-li que sí, perquè ella
també n'estava enamorada des de feia molt de temps. O sigui que quan es van fer grans,
Epaminondes i Cleopatra es van casar. No sabem si van ser rics o pobres. Però del que sí que
podem estar segurs és que als seus fills els van posar uns noms ben importants. Guió: Eulàlia
Carrillo
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