
LA TAULA I LES POTES 
 

Hi havia una vegada una nena que es deia Jordina, tenia el cabell molt llarg  

i ros com l’or. També tenia uns ulls blaus com el cel, un nas no gaire 

punxegut semblant a les muntanyes de Montserrat  i uns llavis vermells i 

brillants com unes cireres. Era baixeta, amb uns braços curtets com una 

barra de pa d’aquelles de mig, i unes cames primes com un pèl de bigoti, 

en fi, era molt poca cosa. Tenia un company que es deia Zeus. Era un 

cavall de color marró, amb uns ulls blaus com el mar, unes potes llargues 

com el coll d’una girafa i un morro gran i fort amb el que flairava sempre les 

flors .  

La Jordina i en Zeus eren com una taula i les seves potes, separats no 

serveixen per res, si la taula no tingués potes ja no seria una taula.  

Cada dia anaven a l’ hipòdrom a córrer per preparar una cursa molt 

important que tindria lloc el dia 3 de febrer. Quan va arribar el dia es van 

preparar i, tot xino-xano, van anar a l’ hipòdrom. Com que arribaven tard, 

es van posar a galopar, i tot d’una en Zeus es va entrebancar i es va fer 

mal a la pota. Però... com que eren taula i pota i per tant inseparables, 

entre els dos van fer un gran esforç, jo t’ajudo així, i tu m’ajudes aixà i van 

poder tornar a galopar i així arribar a temps per la cursa. Quan hi van 

arribar, ja estava a punt de començar i la Jordina va cridar:  

- Espereu! 

Tothom va mirar a la Jordina i en Zeus mentre ella va dir: 

- Nosaltres també volem participar, però quan veníem en Zeus s’ha fet 

mal a la pota. 

Ràpidament els veterinaris van anar a curar-lo i, tot seguit, es van posar 

tots en posició per a començar la cursa. Es va sentir:  

- Preparats, llestos, JA! 



I tots els participants es van posar a córrer tant ràpid com van poder. La 

Jordina i en Zeus van guanyar la cursa molt contents, i van continuar 

competint amb un gran entusiasme fins que va arribar un dia que eren 

coneguts arreu del món.  

 

I vet aquí la taula i vet aquí les potes la Jordina i en Zeus s’han fet 

famosos. 

 

                                                   Jordina Pineda 

 

 

 

 

 


