
 
 

LA LLETRA U I EL SECRET DELS FANTASMES  

 

Nens, deixeu de jugar una estona i contesteu. Creieu que els fantasmes existeixen? Heu 

de saber que sí. Però no tingueu por. Els fantasmes es fonen de pressa, de pressa i es 

converteixen en fum en un tres i no res, només cal saber-ne la manera. I qui en va 

descobrir el secret va ser una nena com vosaltres.  

Sí. De fantasmes n'hi ha de tota mena i condicions. Amb ulleres per veure-ho tot, 

d'altres amb barrets lluents i una cara simpàtica, amb banyes i malcarats, d'altres 

llueixen pentinats estrafolaris i n'hi ha que vesteixen elegants, o són molt, molt 

presumits, o tenen grans orelles per sentir els crits que fa la gent en veure'ls! I ara, 

gràcies a aquella nena que es deia Úrsula, sabem com fer-los fora d'una vegada per 

totes.  

 

La lletra U i el secret dels fantasmes 

 

Fa molts i molts anys, en un país llunyà, els fantasmes atemorien la gent amb els seus 

udols. La seva diversió preferida era terroritzar a tothom que estava sol llegint al 

menjador de casa, caminant pel passadís d'un castell, badant al carrer davant d'una 

botiga, fent la migdiada sota un arbre o cavant a l'hort. La gent, en sentir-los, fugia 

espaordida: Uuuuuh!  

Un dia l'Úrsula, en tornar de l'escola, es va despistar i es va perdre.  Estava mooolt 

refredada, el cap li bullia i no sabia gaire bé on era. De sobte, del no-res, en va aparèixer 

un fantasma! L'Úrsula, entre l'ensurt i el refredat, va fer un esternut gegant! 

Atxuuuuum! 

 



El llençol del fantasma va volar i el que s'hi amagava a sota va rodolar i rodolar com 

una pilota! Sabeu què hi havia? Una lletra! La lletra U, de cap per avall! Que va seguir 

rodolant fins a posar-se de cap per amunt. L'Úrsula, no es podia creure el que estava 

veient! I va exclamar estranyada: “Uuuu?! ”El fantasma, en sentir com l'anomenaven 

pel nom, es va fondre. L'Úrsula va quedar bocabadada. Acabava de descobrir el seu 

secret! Ara entenia per què udolaven dient “uuuu!”. És clar, deien “uuuu”, perquè eren 

lletres U! I ara, a sobre, sabia que quan deies el seu nom es fonien.  

La nena va córrer a explicar-ho a tothom. Ja sabia com vèncer aquells fantasmes 

empipadors i embolicatroques, però la gent gran no la va creure. “Au, va, t'ho estàs 

inventant. Tens febre i veus el que no veus. Va, fica't al llit i deixa d'explicar-nos sopars 

de duro”. Només els seus amics la van creure, però, quan l'Úrsula els va demanar que 

l'acompanyessin per anar a trobar els fantasmes, ningú s'hi va afegir.  

Aquella nit, l'Úrsula es va escapar de casa i va caminar fins al bosc on els fantasmes es 

reunien cada nit. Tenia molta por i, alhora, un gran coratge.  De sobte, els fantasmes la 

van envoltar i van udolar més fort que mai.  A l'Úrsula, de la por, se li va glaçar la veu. 

Va estar a punt de fugir cames ajudeu-me. Fins que va fixar-se en una fantasma que no 

feia tanta por, una fantasma baixeta, baixeta. Mig escanyada, va dir-li: “uuuuuu!” I la 

fantasma va desaparèixer!  

Ara, més valenta, l'Úrsula es va enfrontar a un fantasma fatxenda amb tupé. “Uuuu!”, va 

cridar amb energia. I adéu fantasma!  

Sota cada fantasma hi havia una lletra U de cap per avall. Les lletres s'anaven posant 

dretes i després es fonien. La nena, divertida, va esclatar a riure mentre cridava a tort i a 

dret el seu nom: U! U! U! Fins que, a poc a poc, de fantasmes, no en va quedar ni un.  

El país va continuar sent un país llunyà, però mai més cap fantasma va posar-hi els 

peus... o el llençol. I si mai un despistat s'hi atrevia a fer un volt, de seguida hi havia una 

veu que pronunciava ben alt: U! I problema solucionat.  
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