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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  
en harmonia.

ELISENDA ROCA

Sóc periodista, escriptora  
i directora de teatre. Quan era 
petita, els pares em van dir que 
s’atrapa més aviat un mentider  
que un coix. I m’explicaven el 
conte del pastor, que de tant 
cridar: «Que ve el llop, que ve  
el llop!», quan finalment va venir 
de veritat ningú no se’l va creure. 
I el llop se li va menjar totes les 
ovelles. Si voleu que us creguin,  
no digueu mentides.

CRISTINA LOSANTOS

Sóc dibuixant i visc a Barcelona. 
Quan era petita em van explicar 
que si dius mentides et creix el 
nas. Ara sé que això no és veritat. 
El que passa si dius mentides és 
que et pots quedar sense amics...  
i això deu ser molt avorrit!
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Un conte 
per aprendre 
a ser sincers

ELISENDA ROCA
CRISTINA LOSANTOS

SI EL QUE VOLS 
ÉS MILLORAR,
TOT ES POT 
SOLUCIONAR.

EL QUE 
LLEGIRÀS AQUÍ
T’INDICARÀ 
EL BON CAMÍ.
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La Bet és molt maca i divertida.
Sempre riu amb les amigues
i els amics que té a l’escola.
Però vet aquí que un bon dia
va començar a dir mentides.
Aquí teniu la primera bola.
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Un dia, mentre dibuixava,
va arribar la mare amb la veïna,
que és velleta i es diu Fina.
Mentre la mare marxava
a fer un bon te a la cuina
va preguntar-li la Fina:



–Quants anys has fet, Bet?
I en comptes de cinc, va dir: «Set».
–Fa broma –digué la mare–.
Qui en té set és sa germana Arlet.
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–I és clar! –va dir la veïna–.
Ella és la gran i tu la petita.
La mare no ho pren per mentida,
i per això no s’hi amoïna.



Però a partir d’aquell moment,
i segons com bufa el vent,
se li escapen mentidetes
que caminen totes dretes.
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–Bet, a rentar-se les dents!
–Ja està, mare, ja ho he fet!






