






La Cleo i l’Adrià van obrir els ulls en el mateix 
moment que la porta del pis es tancava.



La mare anava a treballar i no tornaria fins al 
migdia. La qual cosa significava que tenien tot 
el matí lliure! 



4

La Cleo va decidir que aniria en pijama fins 
una estona abans que tornés la mare... Bé, de fet 
només es vestiria si els seus amics li trucaven 
per anar a fer un tomb amb l’skate.

En canvi, l’Adrià sabia que aquell seria 
un matí horrorós. La seva germana era una 
manaire i li faria la vida impossible! A menys 
que aconseguís fer-la sortir al carrer... Llavors 
se li va acudir una idea.
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Amb la son enganxada als ulls, els dos 
germans van sortir de l’habitació.

–Bon dia! –va saludar l’Adrià mentre es 
gratava el cap i es dirigia a la porta del bany.

–Booon diaaaagg! –va dir la Cleo badallant, 
estirant els braços i fent un somriure maliciós.

Havien de seguir les indicacions dels budells, 
que no paraven de rondinar perquè volien un 
bon esmorzar. Així doncs, els dos germans van 
caminar passadís enllà fins a la cuina.



Quan hi van entrar, la Cleo va frenar en sec i 
va deixar anar un crit: 



La porta de la nevera havia desaparegut 
sota un munt d’aquelles notetes plenes 
d’encàrrecs que a la mare li agradava tant 
escriure quan els deixava sols.





Asseguts al voltant de la taula de la cuina, la 
Cleo va fer de germana gran i responsable i va 
repartir les tasques domèstiques que els havia 
demanat la mare:



–Provaré de ser justa –va dir mentre feia un 
glop de llet–: tu t’encarregues de la roba, d’anar 
a comprar al súper i de passar per la fleca.

–I tu? –va preguntar l’Adrià a punt d’en-
nuegar-se en veure que ho havia de fer tot.

La Cleo va fer un altre glop de llet. Després 
va mirar cap al sostre, com si la pregunta que 
li havia fet el seu germà fos complicada. Va 
pensar una estona i va respondre:
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–D’au-pair?
–De cangur –va aclarir la Cleo satisfeta del 

seu coneixement del francès. De tant en tant 
deixava anar alguna paraula en francès per fer-se 
la interessant.

–Vaja! –L’Adrià no podia creure’s que la seva 
germana tingués la cara tan dura. 

La Cleo va continuar bevent-se la llet com si 
res. L’Adrià, en canvi, no podia apartar la mirada 
de la seva germana. 



–Què mires? –va dir la Cleo mentre anava a la 
nevera a buscar més llet. 

 «Estaria bé que ara mateix en Mat entrés per 
la porta i et veiés amb aquests bigotis blancs!», va 
pensar l’Adrià.

–M’has d’acompanyar al súper, tot sol no puc 
dur tot...

Abans que l’Adrià acabés de parlar, la Cleo el 
va interrompre.
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–No has llegit que la mare no em deixa sortir 
al carrer? Passa’m una crep.

El seu germà li va allargar el plat.
–Però a les notes la mare diu «aneu»...
–I acaba dient que no se m’acudeixi sortir 

al carrer... –va repetir la Cleo posant l’èmfasi 
en el verb acudir mentre farcia la crep de mel-
melada de maduixa.

–Sí, però diu que amb l’skate... –va remarcar 
el seu germà.

–No en parlem més! No puc sortir al carrer! –va 
exclamar la Cleo, ara amb cara de prunes agres.

L’Adrià va decidir acabar d’esmorzar sense 
discutir més. Sabia perfectament que, digués el 
que digués, sempre tindria les de perdre.

 



Així que va acabar, l’Adrià es va vestir tan de 
pressa com va poder i es va preparar per sortir 
a fer tots els encàrrecs. Si s’afanyava potser 
encara li quedaria temps per jugar, abans no 
arribés la mare.



–No t’oblidis d’agafar el carret... –va dir la 
Cleo amb una rialla sorneguera.

L’Adrià va aturar-se en sec.



El carret d’anar a comprar de la mare 
era la cosa més horrible del món, tot ple 
de flors enormes, de colors llampants. Un 
d’aquells carrets que feien impossible passar 
desapercebut!

   

–I pentina’t les grenyes! –va exclamar la Cleo–. 
Sembles un gnom que acaba de sortir del cau!







Fes-te un fart de riure amb l’Adrià i la Cleo, 
dos germans que sempre estan com gat i gos!
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