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Paß 'de lletra

En Pau és un nen molt especial
i està segur de saber què s’ha de fer
per aturar la guerra. Els pares i la mestra
no se’l prenen gaire seriosament
fins que un dia, davant la sorpresa

Un bon
'costum

de tothom, decideix plantar-se enmig
del camp de batalla amb un dit alçat,
dos mocadors i un remei infal·lible
per aconseguir la pau. Un conte
entranyable que reivindica,
amb originalitat i humor, el diàleg
i la paraula com a antídots contra
la guerra.

EDUCACIÓ PER A LA PAU
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Això "era 'una vegada 'un nen 'que, ja 'dinß
la panxa 'de la seva mare, ß’intuïa molt
tranquil i molt 'assenyat. Elß seuß pareß
van tenir l’encert 'd’anomenar-lo Pau.
Quan "en Pau va 'començar 'a tenir úß
'de raó, va saber 'que 'a prop 'de 'casa seva
hi havia 'una 'guerra, i "eß va mossegar
'una mica "el llavi.
–Jo sé 'com 'aturar la 'guerra –va 'dir
tan tranquil.
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–Tu, 'aturar la 'guerra? –li van 'dir "elß seuß
pareß 'amb leß 'celleß per barret–. No 'diguiß
bestieseß, Pau. Ni "elß nenß ni leß neneß
no poden 'aturar leß 'guerreß.
Però "en Pau, 'que "era molt "ell, se’n va 'anar
'a veure la seva professora i li va "exposar
"el tema.
–Què 'diuß? –li va 'dir la professora 'amb 'un
'quèèè 'que 'grinyolava 'com 'una porta vella.
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I 'd’una manera semblant va reaccionar
"el 'director 'de l’escola, 'que, 'despréß 'de sospesar
leß parauleß 'd’en Pau, va 'acompanyar
"el nen finß 'a la seva 'classe i "el va fer seure
ben 'quietó.
Aneu 'a saber per 'què, però l’endemà "en Pau
va 'agafar 'doß mocadorß: 'un "el va lligar
'a la punta 'd’un bastó i l’altre se’l va posar
'a la butxaca. I, xino-xano, 'amb tota
tranquil·litat, se’n va 'anar 'a la 'guerra.
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