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TOT PLEGAT...PER RES! 

Feia un sol esplèndid i, en aquella platja tant gran, hi havia molta gent i moltes 

famílies prenent el sol. Es podia veure un grup d’amics jugant a vòlei, uns altres  

escoltant musica amb l’altaveu, nens jugant a raquetes… i, a una punta de la 

platja, un grup de nois joves preparant-se per fer surf. Agafaven el neoprè per 

no agafar fred dins l’aigua, i les taules de surf.  

Tots els nois i noies ja vent preparats…van dir: 

- Preparats,llestos…som- hi! . 

Tots van córrer cap el aigua esquitxant a tothom que hi havia al voltant. 

Van començar a surfejar, feien equilibri damunt la taula i, de cop, van veure 

alguna cosa estranya a l’aigua. Era una aleta. Quant la van veure van 

començar a nedar cap a la platja i un va relliscar de la taula i es va donar contra 

una roca. El van treuen de l’aigua, com van poder, i el van portar a la Creu 

Roja. 

De camí cap a urgències es van trobar vàries motos d’aigua i els van demanar 

ajuda per sortir de l’aigua. El tauró els perseguia i, quan ja eren a la vora de la 

sorra, el tauró va fer un salt, va mossegar la samarreta d’un d’ells i va caure a 

l’aigua mullant-se tot el neoprè. Mentrestant, a la Creu Roja, un nen va dir als 

altres amics: 

- Ep nois! Podríeu trucar al centre d’animals i dir-los que hi ha un tauró 

molt perillós que ens vol atacar! 

Un altre amic va: 

- Estem d’acord amb tu! Ara truquem. 

Al cap d’una estona van venir, van intentar capturar al tauró, però no hi havia 

manera. El tauró s’escapava cada vegada que estaven a punt d’atrapar-lo. 
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De sobte algú va dir: 

- Nois, necessitem ajuda!. I si truquem al 112 perquè enviïn un helicòpter 

que pugui llençar una xarxa des de dalt i després tots ajudem a tancar la 

xarxa? 

- Bona idea, així segur que el capturem! 

Així van fer... mentre esperaven a l’helicòpter van anar a la Creu Roja a veure 

aquell nen ferit. De sobte, van sentir unes sirenes, era el 112 que ja arribava. 

Venien a veure què passava. Es van acostar i van dir: 

- Què ha passat?, tothom està molt esverat! 

Els nois ho van explicar i els de la Creu Roja van dir: 

- Pugem a l’helicòpter tots, així serà més fàcil capturar al tauró. 

Mentre uns dirigien l’helicòpter, els altres van tirar la xarxa a l’aigua per atrapar 

al maleït tauró.  

Un d’ells va dir: 

- Podríem posar una altra xarxa per separar als nedadors i ajudar-los a 

sortir més ràpid de l’aigua, així que el tauró no els hi podrà fer mal. Què 

us sembla? 

Tots van respondre: 

- Genial idea!, Això si que és treballar en equip! 

Però, no era possible que les coses es compliquessin tant. De cop, un dels 

companys de la Creu Roja va caure a l’aigua des de l’helicòpter. Quina 

patacada es va donar!. Va veure al tauró i, nedant nedant, va arribar a la xarxa. 

Es va posar al darrera per protegir- se i evitar que el mossegués. 

El seu cap pensava: 

- Estic xop! 
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No era d’estranyar, si era dins de l’aigua! Quin pensament més absurd! 

Aigua, aigua, aigua... tot d’un plegat es va despertar i.... no sabia ni on era. 

Sorprès de la situació, va adonar-se’n que tot era un somni! 

No s’ho podia acabar de creure. Va començar a cridar, a pessigar-se, a mirar-

se al mirall... tot per veure si estava ben despert i era a l’habitació. 

Va cridar als seus pares per explicar-los el somni, però era tant estrambòtic que 

van començar a riure sense parar, fins el punt d’haver de córrer cap al lavabo 

per no pixar- se a sobre. 

Quin fart de patir, de córrer, de mullar-nos... Tot plegat... per res! Un somni i 

prou. 

I ... conte contat, conte acabat.  

 


