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Avui en Jan Pol ha fet un gran des-

cobriment!

I els que coneixem en Jan Pol ja sabem que 

això vol dir que:

Amb els ulls ben oberts, s’ha fixat amb tot 

el que l’envolta.

Amb les orelles ben netes, ha escoltat amb 

atenció els sons del seu entorn.

Comptant les seves gambades, ha mesurat 

distàncies.

Amb les mans, ha manipulat objectes  

de tota mena.

Ha estat molt valent i no ha tingut por de 

gairebé res.

I ha pres nota de tot al seu bloc, que sempre 

duu a la butxaca.
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Tot ha anat així:

A mitja tarda, ha anat a la cuina a berenar 

i s’ha adonat que la mare li havia deixat una 

nota penjada a la porta de la nevera:
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–D’acord! –ha pensat–. I avui jo aprofitaré 

per anar amb bicicleta, així correrem tots dos 

–ha decidit.

Havent berenat, se n’ha anat a buscar la 

bicicleta al cobert on aparquen els cotxes, 

la moto, les bicicletes, on desen les eines i 

els trastos vells i on dormen els tres gats de  

la casa.

Com que feia molts dies que no la feia ser-

vir, l’ha trobada plena de pols.

–Potser que li tregui la pols amb un drap 

–s’ha dit.

–Amb un quèèèè? –ha pensat el més me-

nut dels tres gats, que l’ha sentit i s’ha espan-

tat una mica.

–Amb un drap –ha repetit en Jan Pol, 

que semblava que l’hagués sentit, mentre 

l’amanyagava.
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–Amb un gaaaaaat? –ha tornat a pensar 

el gatet.

–No, amb un dddrrrraaappp! –ha deixat 

clar en Jan Pol.
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–Ah! –s’ha calmat, finalment, el mix, i ha 

tornat al jaç amb els altres.

I dit i pensat, en Jan Pol ha donat un cop 

d’ull a les prestatgeries del cobert, i, de se-

guida, allí mateix, en un dels prestatges del 

capdamunt, ha vist l’extrem d’un drap que 

en sobresortia. 

–Ja en tinc un! –ha pensat, eufòric–. Fan-

tàstic! 

S’ha acostat a la prestatgeria, s’ha posat de 

puntetes, ha allargat un braç tant com ha po-

gut i amb la punta de dos dits, fent pinça, ha 

intentat estirar el drap. Però no ho ha acon-

seguit. El prestatge era massa amunt i el drap 

semblava que estigués enganxat amb alguna 

cosa que el retenia.

Aleshores en Jan Pol ha sortit a buscar un 

totxo de la pila de totxos que sempre hi ha al 
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costat del cobert, i que el pare té a punt per si 

li convé aixecar alguna paret.

Ha tornat al cobert i ha col·locat el totxo a 

terra, a la vora de la prestatgeria; s’hi ha en-

filat i ho ha intentat de nou.


