








A la iaia Maria, 
que fa de cangur de la Cira, 

la mascota de casa



En Guillem vol anar a la fira i participar 

al concurs de dibuix, però els pares 

han de visitar uns amics d’Andalusia.

El Kangú, el gos de casa, es quedarà 

amb en Guillem i farà la feina 

que més li agrada: cuidar el nen, 

que és l’aventurer de la família.

Abans de marxar, els pares surten al jardí, 

aboquen mig sac de terra en una jardinera 

i planten set geranis vermells.
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El Trepa jeu a la galeria del pis de dalt. 

Al Kangú no li agradaria tenir un amo 

tan malcarat com el del Trepa, 

però aquest amo té una cosa bona: 

dóna pernil al seu gos, que se’l menja 

mirant avall, fent-li babarotes. 

Ja el podria convidar, alguna vegada!



Quan el Trepa veu el Kangú 

fent de cangur, fa un somriure burleta. 

Un dia, el Kangú li va dir: «Quan ensumo 

pernil del bo, perdo el món de vista», 

i això li dóna una idea.

El Trepa riu:

–Avui toca divertir-se! –Entra al menjador, 

agafa el plat de pernil i surt a la galeria.

Mmmmm!, l’olor de pernil traspassa 

els barrots i baixa al pati de sota.







En Guillem s’imagina que és un nàufrag 

i vol fer una cabanya dalt de la noguera.

El Kangú el vigila.



Però l’olor li fa aixecar el cap, 

quan ensuma pernil no veu res, 

ni la pota del Trepa: només veu 

un tall de pernil voleiant com una bandera.



«Tant de bo caigués!», pensa el Kangú i, 

òndia!, el tall baixa directe a la seva boca.

Nyam-nyam...

–No sembla pernil serrà, però és boníssim!



En Guillem veu el Kangú distret 

i ho aprofita per entrar a casa 

caminant de puntetes; agafa l’estoig 

de vint-i-quatre colors i cap a la fira falta gent!
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Aquesta història l’ha escrita...

Josep Gòrriz, que s’ho passa molt bé jugant 

a parxís, anant amb bicicleta i fent excursions 

per la muntanya. A l’estiu va a la platja amb 

un llibre d’aventures i, llegint, llegint, el temps 

li passa volant. Si fa calor, va a buscar un gelat 

de tres boles, una de llimona, una de vainilla 

i una de xocolata, i s’afanya a menjar-se’l 

perquè no se li desfaci. Però sempre 

deixa per al final la bola de xocolata!

I les il·lustracions les ha fetes...

Cristina Picazo, que és filla de mestres 

del fil i l’agulla, i va créixer entre retalls de 

roba, agulles de cap, fils virolats... Ella no cus, 

però la creativitat que va heretar dels pares 

la plasma en els seus dibuixos. 

A l’editorial Cruïlla ha publicat un llibre 

molt divertit: Manualitats esbojarrades.

www.picazo.info





Més llibres per llegir

M’ho he passat la mar de bé 

amb Les granotes de la Rita. 

Si una nit no puc dormir, 

comptaré granotes. Però 

espero que l’habitació no se m’ompli 

d’animals que es barallen!

Laia, 7 anys, de Terrassa

M’ha agradat molt llegir 

La Tània i totes les tortugues 

perquè així he descobert que

no tots els animals poden

viure a casa, amb nosaltres.

Ariadna, 6 anys, de Piera

A vegades em passa

el mateix que al

protagonista de Cara

de gos: quan tot em

surt malament, faig una cara que espanta!

Marcel, 7 anys, de Barcelona
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