
TÍTOL: Una trampa fantàstica  
Valor: Davant del que desconeixem, podem actuar amb rebuig (plens de 

prejudicis) o deixar-nos portar pel cuquet de la curiositat per 
descobrir tresors. 

 
 
XAVIER: Un dia qualsevol la meva germana em va començar a explicar 

una història a l’hora de dinar. 
 
EFECTE DE PORTA QUE S’OBRE AMB TEMPESTA I RIALLES  
 
IOLANDA: Quan l’home va entrar al castell no s’hi veia. Va caminar una mica 

i de sobte un quadre vell, tapat per les teranyines, es va il·luminar 
i tot seguit es va sentir una veu misteriosa.  

 
XAVIER: I què va passar? Continua! Qui hi havia en aquell quadre? 
 
IOLANDA: Ho sento, Xavier. Ara no puc continuar. Demà t’ho acabaré 

d’explicar, entesos? 
  
XAVIER: Em va fer molta ràbia que em deixés així, tan intrigat, però no vaig 

tenir cap altre remei que esperar-me. Afortunadament, l’endemà, 
a l’hora d’esmorzar, em va continuar explicant la història. 

 
IOLANDA: Al quadre hi havia un ull gran... “Era un fantasma o quina mena de 

criatura estranya era aquella? 
 
XAVIER: Un sol ull?  
 
IOLANDA: Sí, només un ull, però no puc continuar. 
 
XAVIER: On vas? Espera!  
 
IOLANDA: (SEGON PLA) Ho sento, Xavier. Si vols et continuaré explicant 

aquesta història a l’hora de dinar. Adéu. 
 
XAVIER: Vaig tenir mala sort: aquell dia la Iolanda no va venir a dinar. Em 

vaig haver d’esperar fins a la nit. Vaig entrar a la seva habitació i li 
vaig dir que no ho aguantava més. Que no la deixaria tranquil·la 
fins que no m’expliqués el misteri d’aquell quadre. 

 
IOLANDA: No puc, Xavier. Haig d’acabar aquests deures per demà i mira 

quina hora és. 
 
XAVIER: I aleshores? 
 
IOLANDA: Veus el llibre de tapes vermelles que hi ha damunt de la meva 

tauleta de nit? 
 
XAVIER: Sí. 



 
IOLANDA: Doncs, si vols saber com s’acaba la història en aquell castell, 

llegeix aquest llibre. Ara, sisplau, deixa’m sola.  
 
XAVIER: Per què em feia això, la Iolanda? Ella sabia que a mi no 

m’agradaven els llibres. 
Vaig estar donant voltes al voltant del llibre de tapes vermelles 
durant una bona estona, fins que em vaig adonar que no hi havia 
cap altra sortida: o me’l llegia o em quedava amb les ganes de 
saber-ho tot. 
 

 Va ser increïble. Vaig agafar el llibre i els ulls em volaven per 
damunt d’una pila de lletres. 

  
MARE: És tard, fill. Tanca el llum i vés-te’n a dormir. 
 
XAVIER: Tota la setmana, me la vaig passar així: em passava molta estona 

llegint a les nits, fins que se’m tancaven els ulls. Cinc dies després 
vaig acabar de llegir tot el llibre; m’havia empassat més de cent 
pàgines. Va ser tan emocionant com els darrers segons d’un partit 
de bàsquet. 

 
IOLANDA: Què t’ha semblat el final de la història? 
 
XAVIER: El final, la part del mig, el començament... Tot! Quin llibre tan bo! 

Iolanda, no en tens cap altre per deixar-me? 
 
IOLANDA: En tinc molts, però em pensava que no t’agradava llegir... 
 
XAVIER: Amb aquesta trampa tan fantàstica que em va posar la meva 

germana qualsevol no té ganes de llegir!  
 


