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Temps era temps, en l’època que els animals parlaven i les persones escoltàvem...  

Hi havia una mosca que es deia Lola que sempre hauria desitjat viatjar. Era fosca com un 

forat sense llum, petita com dues formigues i ràpida com un coet.   

Va decidir que aniria de viatge el 23 de gener de l’any 1009, quan va arribar el dia 

assenyalat, el seu gran dia!, estava molt contenta perquè feia anys i panys que volia anar 

a conèixer la ciutat de Barcelona. 

La Lola vivia a Nova York, en una casa molt, però molt i molt gran per una mosca tan 

minúscula com ella i a més a més us vull dir el seu secret, no l’expliqueu que s’enfadaria.. 

Esteu preparats per escoltar! començo en... tres, dos, un, zero i el secret és: DE 

VEGADES ES PODIA TORNAR INVISIBLE! Ella guardava molt bé el secret perquè així 

quan volia es feia invisible, ningú la podia veure. 

El millor dia de la seva vida havia arribat!. Es va dirigir cap a l’aeroport amb cotxe, un cop 

allà agafaria l’avió cap a Barcelona. L’aeroport estava ple de gent. 

- Uf! Quantes persones!!! – Va exclamar la mosca. 

Com que era tan petita va pensar que podria passar al davant de tota la gent que  feia cua 

i entrar la primera a l’avió. Així doncs, va començar a volar i en passar per un control, 

l’alarma es disparà i ja tenim a la mosca enxampada i castigada per les seves maneres de 

fer. La solució va ser fer-se invisible fins a estar asseguda a l’avió. 

Al cap d’una hora l’avió s’enlairava rumb cap a Barcelona. En aquest moment la Lola es 

podia relaxar fins arribar a la gran ciutat. Es va adormir. 

Al cap d’unes quantes hores, en despertar-se, va mirar per la finestra i va començar a 

veure llums, cases, molts cotxes, en Cristòfol Colom, el zoològic... La Lola emocionada va 

començar a cridar i saltar, va despertar a la major part dels viatgers que tenia prop del seu 

seient i avergonyida pel que havia fet, va tornar-se invisible, fins a estar fora de l’avió. 

L’avió va aterrar i després d’agafar les maletes cap a l’hotel va marxar.  

Ja ben instal·lada a l’hotel va anar a fer de turista per la ciutat, de vegades era visible i 

d’altres invisible. La Lola no parava de donar voltes amunt i avall, cada dia acabava ben 

esgotada, que si la Sagrada Família, que si el Tibidabo, el museu de cera, museu de la 

xocolata, les rambles... 

La Lola va quedar tan encantada de la ciutat que va decidir quedar-se a viure amb els 

catalans de Barcelona. I així ho va fer.  

Us recordo que la mosca Lola, si aneu mai a Barcelona us la podeu trobar, dependrà de si 

aquell dia és visible o invisible.       


