
 

 

Tinc corda! 

 

Si la barqueta es tomba,  

Nena no tinguis por 

 

La Maria estava cansada de saltar sempre sola, perquè quan proposava als altres jugar 
amb ella li deien: ”Saltar a corda és un rotllo.” 

Per això una tarda, en el parc, farta ja de saltar sola, la Maria va decidir abandonar la 
corda. “Adéu, li va dir, amb tu no faig amics.”  

De sobte, va començar a ploure i tant la Maria com la resta dels nens i nenes van haver 
de deixar les joguines a terra i anar-se’n corrent. I en aquell moment va passar una 
història inesperada: 

TINC CORDA 

Mentre s’amagaven de la pluja sota un porxo, un llamp va caure sobre la corda i tots 
van  veure que es començava a bellugar per terra i feia moviments molt estranys. 

De cop, la corda semblava un peix. Un peix-pallasso. Però en lloc d’explicar un acudit, 
va fer de màgic: res per aquí, res per allà... 

I es va treure un conill temorenc del barret. La canalla sentia de lluny les seves paraules: 
“Ui, quina por, què passa? No em sento les cames!” I deia això perquè en aquell 
moment la terra va començar a tremolar. I el que no s’esperaven és que d’allà mateix en 
sortiria un dinosaure que va dir: “Qui ha dit que nosaltres estem extingits?” 

En sentir això, de passar por tots van començar a somriure, perquè aquell dinosaure 
terrorífic es va convertir en un cargol tranquil. (Canta:) Cargol treu banya, puja la 
muntanya, cargol treu vi, puja el muntanyí... Un cargol que de tant estirar-se per trobar 
el sol es va convertir en cuc.   

De cop i volta, sense que ningú s’ho esperés, un ocell afamat se’l va voler menjar dient: 
”Que bé, un pinxo de cuc. És l’hora de l’aperitiu!” 

Es va sentir un aiiiiii a tot el pati,  tots van pensar que havia passat el pitjor, però de 
sobte el sol havia tornat a sortir, escalfava molt, com a l’estiu, i en veure la corda a terra 
i tot el que amagava, la van agafar i van demanar de pressa a la Maria que els deixés 
provar-la.  

Ara la corda se la rifen i la Maria no té ni un segon per poder saltar sola. I per fi, tots 
entenen la  çancó. 



Nena no tinguis por 

Alça la corda enlaire 

I canta una cançó... 
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