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La Maria tenia 
un problema: quan 
es fi cava al llit 
i l’habitació quedava 
a les fosques, no podia 
tancar els ulls. Perquè, 
si els tancava, venien 
tots: el pingüí caníbal, 
les sabates esclafadores, 
la bicicleta boja…

La Maria 
no podia explicar 

el seu secret, però un dia 
va conèixer una eruga 

que parlava i…
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ES POT DIR «poruga» i «covarda». 

També es pot dir «gallina». I final-

ment hi ha la família formada per les 

«caguetes, cagada, cagacalces, caga- 

nera i cagarina».

Totes aquestes paraules serveixen 

per anomenar la persona que té por. 

I la Maria, que en el moment que va 

començar aquesta història tenia vuit 

anys, les sabia totes. Les sabia totes, 
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totes... Però d’ella mai ningú no havia 

dit: «La Maria és poruga.» I encara 

menys: «I què hi vols fer, si la Maria 

és covarda!» I era impensable que 

algú li cridés davant de tothom: «Au, 

va! No siguis caguetes!»

Ningú. Ni el pare, ni la mare, ni l’àvia, 

ni els veïns, ni la mestra, ni els com-

panys ni les companyes de l’escola... 

Ningú! I això estava molt bé.

Però també hi havia una cosa que 

ningú no sabia. I era que la Maria, a 

les nits, quan es ficava al llit i la seva 

habitació quedava a les fosques, no 

podia tancar els ulls.





Però això era un secret. I com que 

ho era, mai no s’havia sentit a dir: «Si 

n’arribes a ser, de caguerri!»
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