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Sóc periodista i escriptora.
De petita m’agradava l’olor
de colònia, la del pa acabat
de fer, la de les gomes d’esborrar
de nata i la dels llibres i llibretes
nous de trinca. En canvi
m’ofenien la pudor i la brutícia.
Anar net i polit és una manera
de dir que t’estimes els altres
i a tu mateix.
CRISTINA LOSANTOS

Sóc il·lustradora i faig uns
dibuixos molt polits.
Per dibuixar polit s’han
de tenir les mans molt netes
i la taula també. Mirar que
el llapis tingui la punta molt
fina i que la goma no estigui
tota negra. Fins i tot l’aigua
de les aquarel·les ha
de ser neta i transparent.
De petita m’agradava anar
al terrat a estendre la roba
acabada de rentar. Encara
en recordo l’olor!

SI EL QUE VOLS
ÉS MILLORAR,
TOT ES POT
SOLUCIONAR.
EL QUE
LLEGIRÀS AQUÍ
T’INDICARÀ
EL BON CAMÍ.
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Un conte
per deixar
de ser
marranets

ELISENDA ROCA
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Amb aquesta història
aprendràs a millorar les
teves actituds, a superar
entrebancs i a reforçar valors
de convivència. Cada llibre
t’acompanyarà com si fos
el teu entrenador personal,
i et proporcionarà pautes
perquè creixis i convisquis
amb harmonia.
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Aquesta és la història certa
de tres germans gens polits.
Sa mare, que es deia Berta,
els animava a fer els llits,
a rentar-se les dentetes,
a dutxar-se al dematí.
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Però ells, que no!, de cap manera!
Preferien fer el garrí,
i sortien cap a escola
fent pudor de resclosit.
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Amb tots tres dintre de l’aula,
quins ois!, quines marejades!,
quina pudor de podrit
que feien les seves vambes!
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