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EXTRA(1) JOCS FLORALS 2017
LA FLOR I LA MARIETA
Hi havia una vegada una Marieta i una
Flor. La Marieta era de color vermell i tenia
taques negres. Tenia molt bon caràcter. La
Floreta tenia pètals de color rosa. La Marieta es
va trobar amb la Flor que just s’estava desmaiant
perquè li tocava massa el sol. La Marieta va tenir
un ensurt i va ajudar a la flor. Li va tirar aigua. I
es va despertar. I van ser amigues.
Maria P, Barcelona

LA PRINCESA VALENTA
En un Castell molt llunyà hi havia una
vegada una nena que era una princesa molt
valenta.
Llavors vuit bruixes van aparèixer i vuit
dracs la van atacar. Però la princesa els va
guanyar perquè era guerrera i portava una espasa,
samarreta de màniga curta i pantalons també
curts.
Finalment les vuit bruixes, enrabiades i
emmurriades, van anar a una cova i s’hi van
endinsar. Mai més van tornar perquè era la cova
d’un drac, que les va rostir i se les va menjar.
Vet aquí, vet allà que el drac es va ben
atipar.

amo, en Miquel, i va arribar el Pep que era el germà
petit del Miquel.
En Pep era mut i es comunicava amb una
pissarra que portava penjada al coll. Aquesta pissarra
l’havia comprat en un país anomenat Marcat.
“Miquel! Àngelo! El país Marcat està en guerra!”, es
podia llegir a la pissarra.
Tots junts van viatjar al país Marcat i aleshores van
anar a mirar què passava amagats darrera una teulada.
Van veure la reina dolenta dels Corbs cremant una
tenda. En Pep va anar a buscar una galleda d’aigua i
la va llençar al foc. La reina dels Corbs va marxar
molt enfadada cap al seu castell a pensar més
malifetes. Aleshores del cel van caure lentament tres
boles com de foc, una de vermella, una de blava i una
de verda, que els núvols tiraven per ajudar els dos
germans i el robot. La vermella feia un tsunami de
tomàquet, la blava donava súper força i feia volar, i,
per acabar, la verda feia créixer les plantes.
La vermella era per a l’Àngelo, la blava era
per a en Miquel i la verda era per al Pep.
Van buscar el castell i pel camí van trobar una
cova on hi havia una poció màgica que va tornar la
veu al Pep.
El Pep era el rei de l'Espai i va reunir els seus
amics extraterrestres que van ajudar a atacar el
castell. En Pep va bloquejar les portes amb plantes,
l'Àngelo va inundar tot el castell de tomàquet i en
Miquel va aixecar el castell amb la seva súper força i
s'emportà el castell volant, així la reina dels Corbs no
va poder sortir ni baixar. I el país de Marcat va
recuperar la pau.
El Miquel es va transformar en el rei dels
corbs, i els corbs es van tornar de coloraines.

Aran, Vic

SENSE PAU
NO ES POT VIURE
Un matí el robot Àngelo estava esmorzant amb el seu

I vet aquí un corb i
vet aquí un arc de sant Martí
aquest conte ha arribat a la fi.
Martí A, Avets

EL VERÍ PODERÓS
De l’època que de tigres i lleons, en feien carn de
canelons, hi havia una vegada a Roma un monstre que era
enemic de Davix i d’Alexix, però aquell monstre era amic
del rei de Roma.
Aquest rei va fabricar un verí que era per a
l’Alexix i per al Davix. El verí tenia puces, ulls de gripau i
serps verinoses. Les serps mossegarien les seves llengües.
Però un fantasma ho va saber perquè li havia explicat un
altre fantasma que venia de Roma, i va decidir dirigir-se
cap allà.
Quan anava cap a Roma, va perdre el camí i es va
trobar un arbre amb pomes daurades i en va agafar una.
Finalment va tornar al camí i va portar la poma a
l’Alexix i al Davix que ja estaven ben enverinats i els va
salvar.
Conte contat, ja està acabat i per la xemeneia s’ha
esfumat.
Jana S, Vic

La Rutina
No vull aixecar-me
ni veure la veïna cridant,
ni aquell cotxe blau,
ni el cap escridassant,
ni les muntanyes de feina,
ni el pipí de gos al portal,
ni equivocar-me de clau en entrar a casa,
ni res,
només vull entaforar-me en els meus somnis
i descansar.
Noam G-B i Pep B, Electra

EN GUIM I LA GEORGINA
A CASA DE LA BRUIXA
Hi havia una vegada un nen que es deia Guim i tenia
una germana que es deia Georgina. Vivien amb els avis i el
seu tiet. Un dia van anar al bosc i van veure una casa. Com
que estaven molt cansats van trucar a la porta.
A la casa hi vivia una bruixa que havia convidat uns
amics. Com que es pensava que eren els seus amics, va obrir
la porta. Com que la bruixa era molt impacient, quan els va
veure es va enfadar molt i els va fer un encanteri. L’encanteri
era un remolí que els portava a un altre lloc i van anar a parar
a un vaixell que anava a l’Antàrtida! Però se’n van adonar
que la poció que desfeia l’encanteri també havia passat pel
remolí. Van agafar la poció i la Georgina la va escampar per
l’aire. Va passar un minut i va aparèixer el remolí just quan
arribaven a l’Antàrtida. En Guim i la Georgina van poder
veure una foca i, com que portaven la càmera, van poder fer
una foto a la foca. Van entrar al remolí i van tornar a entrar a
casa de la bruixa que havia anat a buscar mores. Van
aprofitar que la bruixa se n’havia anat i li van parar unes
trampes. Van posar una corda a la porta i sabó per les escales.
També van posar perfum al lloc d’una poció que feia molt
mala olor i la poció que feia mala olor al lloc del perfum.
Quan la bruixa va arribar va obrir la porta es va entrebancar.
Després va anar a buscar el perfum però el perfum era al
traster i va començar a pujar les escales i just a l’últim esglaó,
que era on havia posat el sabó, va caure de cul per les escales
i va haver d’anar amb la seva escombra volant a la finestra.
Va entrar per la finestra i va agafar el perfum i va posar-lo
per tota la casa fins i tot als llibres. Com que tenia molt mal
nas, no va sentir la poció de la mala olor. Just va ser quan els
convidats van arribar que van sentir la mala olor i un
convidat va començar a dir-li a la bruixa:
-No et tiris un pet, bruixa “maleducada”!
La bruixa va començar a dir:
-Jo ho he sigut.
I tots van començar a dir que havia sigut ella. La
bruixa es va empipar tant que va fer l’encanteri del remolí i
es va adonar que el Guim i la Georgina eren al bosc. Sense
que se n’adonessin, la bruixa els va començar a seguir. Quan
van arribar a casa de la seva àvia Lluïsa, ella els estava
esperant. L’àvia els va dir que anessin a descansar i just va
aparèixer la bruixa i va dir:
-Hola, em dic Felicia i he quedat amb el Guim i la
Georgina.
Va pujar a la seva habitació i quan van veure la
bruixa van cridar a la seva àvia. L’àvia va fer un pacte amb la
bruixa. L’Àvia li donava una vareta nova i ella els donava la
seva. L’àvia va agafar un pal i el va donar a la bruixa. La
bruixa li va donar la seva vareta i llavors l’àvia li va fer
l’encanteri del remolí.

Lea G, Cirerers

