
  

 

A la fi es podia sortir, ja no havíem d’estar més temps confinats! En Joan estava 

superhiperultramegasupersayandios content, perquè ja podria tornar a veure als seus 

amics, als seus mestres i als seus padrins i altres familiars. Podria tornar a l’escola i 

podria fer tot allò que tot aquell temps havia enyorat tant. En Joan va sortir i va veure al 

seu amic, en Toni. 

- Hola! - va dir en Joan, tot content. 

- Hola! - va contestar en Toni - quant t’he enyorat. 

- I jo - va dir en Joan. 

- M’he comprat nous cromos de futbol, al pati canviam els repes, ok? - va demanar en 

Toni. 

- Ok - va contestar en Joan. 

 

Van fer fila i després va veure a en Pep. 

- Hola! - va dir en Joan, tot content. 

- Hola! - va contestar en Pep - aquest temps de confinament he après un munt de coses 

superguais. 

- Wow! Quines? - va preguntar en Joan. 

- He mirat un munt de documentals i he après que els animals més grans del món són 

els elefants. I que d’aquí 4 o 5 mils de milions d’anys el sol explotarà i la terra es 

desintegrarà, però a jo no em preocupa, perquè falta moltíssims d’anys per això i 

nosaltres ja no estarem vius 

- Ah…  

 

Però mentre en Joan estava pujant a la classe va caure i es va fer molt de mal. 

- Estàs bé? - li preguntà en Pep - Vaig a avisar a la professora! - va exclamar mentre 

corria cap a la professora. 

 

Quan ho va sentir, la professora va anar corrents, va agafar a en Joan i el va duur al 

metge. 

- Què ha passat? - va preguntar en Joan. 

 

Què estrany, fa un segon era a l’escola i ara era al metge! 

- És que t’he posat anestèsia i per això no t’has donat compte de res. 

- Ah, que m’ha passat? 

- Que t’has romput la cama, però tranquil, que no és res greu. 

 

Després, la mare es va acostar i li va dir: 

- Joan, ja sé que estaves molt content perquè podies anar a l’escola, però ara no podràs, 

hauràs de quedar a casa un temps. 



  

 

- Però jo vull sortir! - va dir en Joan. 

- Ja ho sé, però mira la part bona, així podràs mirar molts de docimentals i aprendre 

moltes coses. 

 

I així va ser com en Joan va haver de quedar a casa durant un mes més i va poder 

aprendre moltes coses i fer coses noves. 

 

I conte contat, conte acabat. 

 

Andreu Isern Pons 

 


