
COLORS ESBOJARRATS    

 

Diumenge. Sí, avui és diumenge, algun dia de la setmana i …….potser m’estic 

enrotllant massa. Doncs aquí comença la meva història. Esteu preparats? Segur? 

Doncs som-hi!!! 

Tot va començar un diumenge (com ja he dit abans) al matí. Miro la finestra. Noooo, 

plou!!! Em vesteixo, esmorzo i me’n vaig a l’escola. Just quan estava a punt de sortir 

me n’adono que avui és diumenge. Deixo la maleta a casa i surto al jardí. Ja no plou. 

Surt el sol, miro al cel. Què veig, l’arc de Sant Martí!!! Torno a mirar a terra, torno a 

mirar al cel. Vols dir que això és l’arc de sant Martí???- em pregunto. Vaig a casa, 

agafo un llibre vell de les golfes i el bufo per treure-li la pols. Allà em diu que els colors 

estan posats: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat. I al cel són: indi, groc,  

taronja, blau, verd, vermell i violat. 

Aquí alguna cosa passa. 

Torno a sortir a fora. Intento anar seguint l’arc i trobar on comença i on acaba. És molt a 

prop d’aquí. Al final, el trobo darrere d’uns matolls. M’amago i escolto. 

Sento tot de veus, greus, agudes.. … Però es impossible saber qui parla. M’aixeco una 

mica i….Oh!! Què és el que veig!!! tots els colors estan barrejats cridant-se uns als 

altres. De cop, el color vermell que s’ha posat més vermell del normal em descobreix i 

tots van contra mi. 

Surto de l’amagatall i els dic: ho, holaaaaa…. tartamudejant. El vermell em diu: 

- Maca, això és casa nostra i no volem cap okupa!!! I després tots van començar a  

  cantar: 

Si el que tu vols és parlar amb nosaltres 

només cal dir una paraula 

si no la saps l’hauràs de pensar 

si no la saps, callar o cantar. 

Jo, que estava morta de por, ni tan sols sabia que poguessin parlar. Al cap d’una 

estona ja ens vam entendre i em van explicar perquè estaven barrejats escridassant-se. 

Resulta, que un mag de l’altre punta del món els va dir una endevinalla i ningú no la 

sabia ( tret d’ell ).Tots els colors van pensar-hi durant molts dies i moltes nits, fins que 

van començar a parlar d’aquestes coses en secret i per això un volia saber el secret de 



l’altre i l’altre de l’altre i així anar fent. És per això que s’havien barrejat tots. L’únic que 

els podia tornar a lloc era endevinar la resposta. 

Jo, vaig voler intentar-ho i els vaig demanar si podia veure l’endevinalla. Em van donar 

un pergamí i vaig llegir: 

El ruc sempre la duu sobre  

està posada al bagul 

jo no l’he tinguda mai 

però sempre la tens tu    

Vaig pensar molta estona i al final la vaig endevinar: la u! vaig dir molt contenta. De cop 

i volta el pergamí va desaparèixer i tot va tornar a la normalitat, fins i tot jo. 
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