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Avui hi ha hagut molt enrenou, a casa. 

És la Festa Major i, al vespre, la mare 

està molt atrafegada perquè al sopar 

dels grans hi haurà convidats. 

Al sopar dels petits, el de les nenes, 

no hi hagut cap convidat. 

Han sopat totes dues amb la mare, 

que peixia la Maria, la petita, 

mentre vigilava de cua d’ull la Berta, 

la gran, que ja sap menjar sola.
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I com que els pares volen oferir un sopar 

de categoria als convidats, 

mentre el pare comença a preparar 

les coses a la cuina, 

la mare banya les nenes en una esgarrapada

i les posa al llit tot seguit. 

Les acotxa bé, cadascuna en el seu llitet, 

i, després de fer-los un petó al front, 

fa el gest d’apagar el llum.
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La petita treu un braç de sota 

la gira del llençol i demana:

–No el pots deixar encès?

–Ja saps que no, Maria.

–Doncs deixa la porta oberta...

–Tampoc pot ser, Maria, que 

als sopars amb convidats es fa 

soroll i no us deixaríem dormir...



La nena sembla que es conforma 

i retorna el braç sota la roba del llit, 

però quan la mare ja està ajustant la porta,

la nena la crida:

–Mama...

–Què vols, ara, Maria?

–I el conte?



Cada nit, la mare els explica un conte. 

Però avui, precisament, encara hi ha 

molta feina per fer i no es pot entretenir 

ni un segon més. La mare sospira 

i torna a acostar-se al llit per acariciar 

el cap de la seva filla:

–Ja us he explicat mentre us banyava 

que un sopar de Festa Major duu 

molt enrenou, i el pare i jo anem 

força endarrerits...
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La Berta, la gran, no replica, 

però la petita no pot estar-se 

d’una de les coses que més li agraden: 

escoltar un bon conte, ficada dins del llit, 

mentre el que li expliquen se l’emporta 

a poc a poc cap a la part més flonja 

i acollidora del son.

–No hi ha dret! –protesta–. Els grans feu 

un sopar de Festa Major i, a sobre, 

ens deixeu sense conte. No hi ha dret!
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La mare, que reconeix que la seva filla té 

prou raó, s’atabala una mica. 

Té el temps molt just i, si s’entreté explicant 

alguna cosa, per curteta que sigui, 

segur que quan arribin els convidats 

no estarà tot a punt. Llavors té una idea:

–La teva germana te l’explicarà. 

La Berta sap un munt de contes. 

No és veritat, Berta?

La Berta fa que sí amb el cap.

–Doncs n’hi expliques un des del llit estant.

L’expliques molt baix-baixet i 

després a dormir, d’acord?

Les dues nenes diuen que sí.

–Bones noies! –diu la mare.

I se’n va tancant la porta.
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Però tot just la mare se n’ha anat, la Maria 

s’incorpora i diu a la seva germana:

–No vull que m’expliquis cap conte!

–Però la mama ha dit que...

–M’estimo més explicar-te un conte 

jo a tu. Jo també en sé molts, 

de contes. 

I en sé un de la cercavila 

de la Festa Major.

–La cercavila de la Festa Major 

no té cap conte!

–Ara ho veuràs!







Aquesta història l’ha escrita...

Joles Sennell, que és el pseudònim que 

fa servir Pep Albanell per signar els seus 

llibres infantils. Ha escrit una llarga llista 

d’obres per a nois i noies, entre contes, 

obres de teatre i novel·les. En aquesta 

col·lecció també hi ha publicat La rosa 

de sant Jordi i Les joguines imaginàries.

www.escriptors.cat/autors/albanellp/

I les il·lustracions les ha fetes...

Eva Santana, que va néixer una nit de 

tempesta del mes de juliol. Quan era petita, 

el que més li agradava era llegir, i ho feia a 

tot arreu. De gran va estudiar joieria, però 

el que més li agradava era escriure, i ho feia 

sempre que podia. I quan va ser més gran 

encara, va aprendre a dibuixar. Ara és feliç 

escrivint, dibuixant i imaginant tota mena 

d’històries.

evasantana.blogspot.com.es/





M’he divertit llegint Apa! 

Et penses que ens ho 

creurem? perquè hi surten 

uns ofi cis molt i molt estranys.

Xavi, 6 anys, de Gelida

No se m’havia acudit 

que es podia fer un poema 

sobre una serp o sobre 

un kiwi! Doncs a l’Abecedari 

poètic n’hi ha.

Carla, 7 anys, de Premià de Mar

Més llibres per llegir

Si sou dels que sovint us 

empipeu com una mona, 

llegiu Tumbili.

Us agradarà molt! 

Isabel, 7 anys, de Cervera
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El dia de la Festa Major, 
el Sol es desperta 
amb ganes de gresca. 
Estira el braç i agafa 
una capseta que té a 
la prestatgeria més 
alta de l’armari blau 
del cel. La destapa i 
en surten unes cosetes 
repetitones que enfi len 
el carrer major i que, 
misteriosament, van 
formant una cercavila 
magnífi ca

De tot el que fan 
per la Festa Major, 

què és el que 
t’agrada més? 


