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Pernilet el viatger 

Estem als anys 90, l’època més coenta en les vestimentes de la gent i on les “patilles” i 

els pantalons de “campana” triomfen. 

Pernilet, el nostre protagonista, és l’entrepà de pernil més guapo i salat de tota la ciutat. 

Xicotet, amb el monyo esvalotat i molt graciós, triomfa pertot arreu i és la admiració de 

humans i entrepans, que no sols tenen enveja del seu seductor aspecte, sinó de la manera 

en que Pernilet aconsegueix tot el que es proposa. 

El seu naixement no va ser divertit,  ja que la cuixa on va nàixer era rebutjada pels grans 

cuiners com Ferran Adrià o Karlos Arguiñano. Però de sobte, en una nit fosca, quan ja 

no hi havia esperança, Milagros, una iaia de la ciutat del costat, es va fixar que la cuixa 

on reposava Pernilet es feia cada vegada més suculenta i va decidir a comprar-la per a 

fer entrepans per als clients del seu bar. 

Pernilet va passar molt mesos en el mostrador del bar, on veia que els seus amics, la 

sípia Valentina i el formatge Isidre, eixien cap al seu tros de pa i eren menjats pels 

clients. 

Però una visita inesperada va canviar la vida del nostre Pernilet. Quan un matí d’hivern 

va entrar en el bar de Milagros un turista anglès, Johny Melavo, que va demanar un 

entrepà de pernil per portar. Es va fixar en Pernilet i en el seu aspecte sucós. Gràcies a 

Johny i al seu oblit, ja que no se’l va menjar mai, Pernilet va viatjar per tota Europa i es 

va fixar en el comportament dels humans i s’adonà que, si vols fer amics tens que 

viatjar pel món. 

Pernilet es va casar amb un codillo alemany i van adoptar molts entrepans i codillets i 

foren feliços i menjaren ..., què mengen els entrepans de pernil?. 

Aquest conte s'ha acabat i si no és mentida és veritat. 

Isidro March 

 

 

 



 

 

La tenda dels horrors 

Vet aquí una vegada que hi havia una Terra Oblidada pels humans, on tots els dies el sol 

eixia pel Sud i mai no sabies per on s’amagaria. Dimarts, el porc més atractiu i bonic de 

tota la Terra Oblidada, eixia a passejar com tots els dies per el camí de les Moreres 

grogues. Mentre jugava a perseguir la seva ombra, va escoltar uns plors que venien d’un 

arbre estrany, un arbre amb un tronc gruixut i unes flors blanques que feien olor a 

primavera.  

Dimarts es va acostar a l’arbre amb més por que vergonya, va registrar per sota de cada 

fulla, però no va veure res.  

- Ho hauré somiat -pensà. 

Quan es disposava a tornar al camí, va tornar a escoltar els plors, es va girar i allí en la 

part alta de l’arbre va veure a Clemència, una atractiva taronja que plorava 

desconsoladament. Dimarts es va acostar a parlar amb ella. 

- Per què plores? -va dir Dimarts. 

Clemència, entre sanglots, va respondre. 

- M’han deixat a soles, totes les meves amigues han marxat i no sé on paren. 

- Però com han marxat? -li va dir Dimarts. 

- No ho sé, però si jo pogués marxar d’ací ho faria volant. 

Clemència es va quedar en silenci mirant al cel, sospirant i envejant a totes eixes vaques 

que volaven per damunt d’ella. Dimarts ho va veure clar, ajudaria a Clemència a trobar 

a totes les seves companyes.  

- Per cert, el meu nom és Dimarts. Soc un porc. 

- Encantada, Clemència i soc una taronja. 

Clemència i Dimarts van emprendre camí sense mirar enrere, sense  conèixer si 

tornarien o no a veure la seva terra, la seva estimada Terra Oblidada. 

- Tindrem que pensar per on començar a buscar - va dir Dimarts. 

- Vaig escoltar una vegada que quan un arbre es queda sense taronges, s’ha d’anar 

a un lloc tenebrós, un lloc d’on mai cap taronja ha tornat, crec que s’anomena 



 

 

tenda. Conten històries macabres d’eixe lloc, històries de màquines que fan suc 

amb el nostre cos, ganivets i tisores que tallen la carn com si fos paper ... 

Dimarts i Clemència es varen quedar glaçats pensant en tots eixos ganivets i tisores 

afilats. Es van detenir al  mig del camí pensant si seria bona idea continuar la seva 

aventura. Van mirar-se als ulls i van assentir amb el cap, continuarien junts passés el 

que passés. 

Al cap d’algunes hores, el cansament es feia evident i decidiren aturar-se fins al dia 

següent. Van encendre una foguera i a poc a poc es varen quedar adormits. De sobte, un 

xicotet soroll va despertar  Clemència. Es tractava de Ullal, un ratolí que tenia una sola 

orella, fruit de les baralles on solia ficar-se. Clemència li va explicar que estaven 

buscant una tenda i si sabia per on tindrien que anar. Ullal es va quedar parat, el seu cos 

va tremolar en sentir aquella maleïda paraula. Quan es calmà, li explicà a Clemència 

que sabia d’una tenda a tres dies de camí en la que havia escoltat que havien arribat 

taronges, pomes i llimes amuntegades en un camió. Li aconsellà que, si estimava la seva 

vida, ni se li ocorregués anar a la tenda. Però Clemència ho tenia clar. 

- Aniré a la tenda, alliberaré a les meves amigues i volaré, per fi volaré. 

Quan es va fer de dia, Clemència i Dimarts van emprendre el seu camí cap al 

desconegut. Caminaven per un camí pedregós quan, de sobte,  van sentir rialles i unes 

veus que mai abans havien escoltat. Les veus s’apropaven cada vegada més i van optar 

per amagar-se darrere d’un pi vell i gros.  

- Que no us vegin –va dir el pi en veu baixa. 

Dimarts es va espantar tant que va voler cridar, però Clemència va estar ràpida i li va 

tapar la boca.  

- No crides, que ens sentiran –va dir Clemència en veu baixa. 

- Però qui ha parlat? –va preguntar Dimarts. 

- He sigut jo, Alfàs, Alfàs del Pi –va dir el pi vell i gros. Encantat de conèixer-

vos, no us mogueu si no voleu acabar sense pell. Eixes veus són d’humans i els 

humans són molt perillosos. Fa molt de temps tenia milers d’amics i mireu ara, 

només quedo jo de la meva espècie. Els humans son terribles, no cuiden el que 

tenen al seu voltant, ho destrueixen tot.  



 

 

Mentre veien com s’allunyaven els humans, van comprovar que Alfàs tenia tota la raó. 

Van deixar el camí pedregós ple de plàstics, llaunes i pells de taronja ... Aquella horrible 

visió els va fer plorar a tots tres. 

- Eviteu-los sempre que pugueu, o acabareu com eixes pobres taronges -va dir 

Alfàs amb la veu trencada. 

- Gràcies –va dir Dimarts mentre s’allunyava amb Clemència, a qui tractava de 

consolar. 

Al cap de dotze dies, arribaren al seu destí. Molt prop es trobava el lloc més sinistre i 

horrible que mai podien haver imaginat. Entraren molt a poc a poc i en silenci, agafats 

de la mà. La tenda era més horrible del que mai es podien haver imaginat. Fruites i 

verdures amuntegades en caixes, cereals dins de pots de vidre que no podien ni respirar, 

animals sense plomes en vitrines minúscules ... 

Dimarts i Clemència es varen quedar parats, no podien articular paraula. Mentre 

tractaven de reaccionar davant d’aquella visió, van sentir trepitjades, com si un exèrcit 

s’apropés fent una marxa militar. Es giraren i van veure al vigilant de la tenda, un cuc 

gegant de cent potes, amb ulls grans i unes dents que farien tremolar al més valent dels 

animals i a la més atrevida de les taronges. Dimarts va eixir corrent i deixà a la seva 

amiga en mig de la tenda sense cap protecció. Clemència va tancar el ulls i demanà el 

seu últim desig abans de convertir-se en suc. 

- Volar, m’agradaria volar, encara que fos una sola vegada. 

Quan ja pensava que tot s’acabava, va sentir que, tal i com havia desitjat, els seu cos es 

feia més lleuger. Va obrir els ulls i va veure que el cuc es feia cada vegada més petit i 

que el seu cos s’enlairava. 

- Estic volant, mira Dimarts, estic volant –exclamà Clemència. 

Aprofitant la seva nova condició, es va apropar a les caixes on estaven les taronges i les 

va alliberar, formant un exèrcit de cítrics. El cuc,  en veure aquell exèrcit, intentà fugir 

de la tenda, amb tan mala sort que va quedar xafat pel cul de Dimarts quan aquest 

s’asseia. 

A poc a poc, Clemència i les demés taronges van alliberar a tots els cereals, fruites i 

animals que havien estat presoners en aquella maleïda tenda.  



 

 

Dimarts va tornar a la seva Terra Oblidada i mai més va tornar a veure a Clemència, 

però sempre la va tenir en el seu pensament, o millor dit, en la seva panxa. I és que 

desprès de tants dies sense menjar, un exèrcit de cítrics i un cuc són un bon festí per a 

un porc famolenc. 

I tot això és tant veritat com si no hagués passat. 

Isidro March 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per descomptat, contes…. 

 

Un somni en roig 

Això era i no era una taronja ben redoneta que tenia un somni una mica estrany. 

Volia escriure en roig. La seua terra era monocromàtica i de color taronja. El roig 

suposava una categoria superior en la escala de la calidesa.  

          Així que es trobà a terres policromes amb un humà que li recomanà el que podia 

fer, ja que ell era pintor i coneixia els colors molt de temps. Per anar més depresa , la 

taronja es posà uns patins per recórrer el món dels colors. 

          D´ aquesta manera passejà per les quatre estacions per tal de reconèixer el seu 

color desitjat. 

          Però els dies passaven i no trobava res per menjar i la tarongeta es feia cada 

vegada més trista i arrugada.  

         Un dia assolellat, quan creia que ja estava prop, s´ endinsà en una negra i obscura 

cova amb uns pardalets grogs i famolencs que piulaven desesperadament. El crit era 

estrepitós i les gotes de suc mullaven a la taronja irritada pel soroll. 

        Com que tots eren a la mateixa situació no hi havia res a fer allí. La nostra amiga la 

taronja es va anar sense més. 

        L´ humà li va traçar un pla d´ atac amb molt d´ ingeni per tal de vèncer la fam que 

tots patien. 

        La taronja va tenir que tornar a la seua terra i buscar ajuda dels seus amics, entre 

tots era més fàcil aconseguir menjar i aigua per als pobrets pardalets que estaven vora la 

mort. 

        Darrere d´ un acte de solidaritat sempre espera una bona recompensa. Els pardalets 

sobreviurien a la seua desafortunada circumstància. 

        El seu somni estava tramant-se de seguida. Quan la taronja va eixir de la fosca 

cova, els arbres li delectaren  llançant-li fulles vermelles. La taronja estava plena de 

dolçor, havia trobat casualment el que buscava. La vesprada era  d´ un suau vermell i les 



 

 

ombres granats cobrien aquell paradís. Podia extrau- re de la roja terra el pigment per a 

escriure amb roig sempre que el necessités. 

Lucia Mañes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un desig de per vida       

        Això era i no era una formiga molt temorosa que es va emprenyar en pujar una 

muntanya. Era conscient que es tractava d´ un repte personal que podia ocupar-li tota la 

seua vida. Però ella es sentia valenta i capaç i no volia morir-se sense fer un acte tan 

grandiós. 

        Un pardalet amic seu li animava a intentar-ho malgrat que coneixia els riscos que 

corria i temia per la seua amiga tan fràgil i diminuta. 

        Com que era una distància molt llarga, li aconsellà unes ales de cartró i així va 

començar la seua aventura. 

        Anava a poc a poc carregada de les seues ales no molt útils, però el seu coratge li 

feia creure que anava més apresa amb elles. 

        Es va trobar un ratolí pel camí que li va fer entendre que la càrrega li impedia 

avançar i que era millor desfer-se de les ales. Ella va comprovar-ho i va accedir al seu 

consell. 

        Ella estava realment feliç caminant cap al seu destí, però l´ alegria va girar en 

contra seua quan va tindre que enfrontar-se a les inclemències del temps. Gel, calor i 

pluja atordiren el somni de la formiga. 

        Arribà decaiguda a un bosc on es va trobar amb un cuc gegant que li parlà 

insistentment de la importància de tindre els peus a terra i la va desanimar prou fins al 

punt de estar segura que el millor era tornar a casa i oblidar-se del seu projecte. Estava 

completament abatuda i les seues forces no li arribaven ni per poder alçar-se i defendre 

la seua postura. 

        De sobte, el seu amic pardalet, que va trobar-la casualment, la agafà amb el seu pic 

i se la va dur per l´ aire. Va parlar amb ella i la va convèncer de perseguir el seu 

objectiu. Ella amb la calor del seu amic es va recuperar i tornà a canviar d´ opinió.  

        Per a vèncer la seua inseguretat, es va anar a buscar al que l´ havia fet dubtar per 

tal de auto- confirmar-se en el seu propòsit. La seua estratègia va ser escriure un bloc 

sencer de conviccions pròpies per a anar endavant i se´ l va deixar davant el seu nas tirat 

en terra. I se´ n va anar xiulant i contenta pel camí que tenia traçat.  



 

 

        Després d´ anys i anys de suplicis quan la formigueta ja era vella i quasi no es 

podia moure, va adormir-se sota un arbre mil·lenari i va somniar en volar i veure el cim 

des de dalt, cosa que mai aconseguiria caminant. Es va conformar pensant que el camí 

havia estat la millor experiència de la seua vida i que el final, malgrat no era l´ esperat, 

li havia fet molt feliç.   

Lucia Mañes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La serpeta Shaja 

Vet aquí que en un poblet poblàs on tothom tenia nas, en l’època dels nostres besavis hi 

vivia Ferran, un xic de família humil i treballadora que vivia en una barraqueta a prop 

de l’albufera dels arrosa’ls i tarongers, que el seu avi va fer amb el fang i canyetes 

d’albufera. Com que Ferran ja tenia edat per a treballar, tots els dies de bon mati i amb 

la mateixa rutina dia rere dia, el seu pare i ell matinaven per anar a treballar les seues 

petites terres d’arròs i com tots els dies, a mitjan mati, l’avia del Ferran i la seua mare, 

fent un passeget al sol acudien a la terreta per a fer companyia als seus fills i marit a 

l’hora d’esmorzar.  

Un bon dia de primavera, qual els camps d’arròs brollen d’aigua com si d’una mar en 

calma es tractarà, com tots els dies, Ferran va acudir al camp amb el seu pare per a fer la 

feina i veure com el seu campet anava cap endavant. A l’hora de sempre, van aplegar la 

seua mare i la seua avia amb els entrepans dins de la cistelleta i embolicats amb les 

tovalloles blanques impol·lutes. Desprès de passar una estoneta, reposar els entrepans al 

caliu del sol de mig dia i abans de moure cap a casa, Ferran va voler fer una ultima 

ulladeta al camp, quan de sobte va veure a l’aigua en calma unes xicotetes ones que 

brillaven de manera diferent amb  la llum del sol, Ferran estranyat va voler apropar-se 

per veure de prop qui era el causant d’aquesta lluentor i d’aquelles petites ones, Ferran 

va arrimar-se a poc a poc per a no espantar a la criatura, i amb un joc de mans rapit i 

sigil·lós va pegar una manotada per a poder atrapar el animalet, una serpeta menuda que 

esvarava de les seues mans grosses i seques degut a la feina al camp. La serpeta va 

cridar tant l’atenció del Ferran amb la seua pell llisa i esvarosa que va decidir endur-se-

la a casa i deixar-la al estanquet del costat de la barraqueta i batejant-la amb el nom de 

Shatja.  

Des d’aquell dia, Ferran, desprès de les feines al camp, passava per l’estanquet per a 

veure i jugar amb la seua nova amiga Shaja, i dia rere dia veia com la serp creixia i 

passava de ser de la llargària de la seua ma a una ser una serp que media mig braç. I 

d’aquesta manera, anava a veure Shatja, fins que un bon dia Ferran va tindre que moure 

a la guerra. La serpeta va entristir molt acostumada a veure al seu amic tots els dies i de 

sobte aquest havia desaparegut com si de màgia es tractarà, però aquesta no perdia 

l’esperança de tornar a veure el seu amic novament. 



 

 

Va passar el temps i la guerra no acabava, i Ferran anava fent-se un home fet i dret, al 

igual que la serpeta, que no deixava de créixer i fer-se gran, fins a tal punt que 

l’estanquet va quedar menut per a ella, però aquesta no volia moure esperant i esperant 

al seu amic. 

Al cap i a la fi desprès de dos anys la guerra va acabar i Ferran torna a casa desitjos de 

veure als seus pares, a la seva avia i con no a la seua amiga Shatja. Impacients estaven 

tots a l’espera de Ferran, que entre llàgrimes i somriures d’alegria el van rebre amb la 

millor de les benvingudes. Desprès d’un von dinar fet per la seua avia, que va passar el 

dia sencer preparant el seu plat favorit, desprès d’encetar el millor vi que el pare 

guardava per a una ocasió especial com aquesta i reposar al sol de la vesprada com feien 

abans que Ferran moguera, aquest va decidir anar a l’estanquet per a veure la seua vella 

amiga, a la que estava desitjos de veure. Quan va aplegar a l’estanquet els nervis 

l’envaïen i amb una fina i tremolosa veu va cridar per el seu nom la serpeta, que de 

sobte va eixir de l’estanquet, Shatja no era la serpeta que havia deixat al anar a la 

guerra, ara era una serp que de llarg feia metre i mig. Shatja va prendre tal alegria al 

veure al seu amic que es va enroscar al dèbil cos de Ferran per a abraçar-lo que sense 

adonar-se’n el va ofegar i aquesta al veure com el seu amic queia a terra desplomat va 

morir al seu costat. I el que no ho vulgui creure que ho vagi a veure. 

Elisa Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La formigueta viatgera 

 

Això era i no era una formiga que volia pujar damunt d’una muntanya molt alta i molt 

llunyana del camp on vivia tranquil·lament. Com que la seua vida era molt avorrida i no 

hi havia mai res de nou en ella es va decidir i va anar a pujar aquella muntanya per la 

qual tant somniava cada nit.  

 

Quan va emprendre el seu camí cap a la muntanya, la formigueta es va trobar amb una 

àguila qui li va ajudar a arribar al peu de la muntanya ja que es trobava massa juny. La 

formigueta y l’àguila es coneixien de fa molt de temps, ambdues vivien en el mateix 

campo i es solien ajudar a fer les tasques del camp, es per això que l’àguila li va ajudar 

gustosament a arribar fins a la muntanya.  

 

Quan aquestes van arribar, l’àguila es va acomiadar de la formigueta y va emprendre el 

seu camí de retorn, doncs la formigueta devia arribar sola al pic de la muntanya 

caminant. I així la formiga va estar caminant pels valls de la muntanya durant molts dies 

trobant-se pel camí molts animalets que li van ajudar en tot el que podien. Les tortugues 

li ajudaven a creuar els rius y llacs, els llops li feien companyia durant les nits mes 

fosques i fredes i pel dia els caragols li donaven herbes per a menjar.  

 

Finalment i amb l’ajuda de tots els animalets va poder arribar fins al pic de la muntanya 

on es va trobar amb allò que buscava, una nova raça de formigues, les formigues 

gegants de gel. Es tractava d’una família llunyana de la nostra amiga la formigueta, que 

degut a les seues característiques tan sols podien sobreviure a temperatura molt fredes, 

en els pics mes alts de les muntanyes. I conte contat, aquest conte s’ha acabat.  

Iris Carabal 

 

 

 

 

 

 


