
  

 

EN TOM I EL CORONAVIRUS 

 

Hi havia una vegada un nin que es deia Tom , en Tom era alegre i mogut. Un dia 

va arribar la notícia de que a la Xina hi havia un virus anomenat coronavirus, i en 

aquell moment en Tom havia baixat al menjador a dir-li a la seva mare si li podia 

donar aigua. Però només sentir la paraula  virus va començar a fer preguntes a la 

seva mare, per exemple: “Per què ha sortit el virus?”  

La seva mare li va dir: “No et preocupis ara per això”. Però en Tom segui molt 

preocupat, i es preguntava: M’afectarà?, serà molt fort?... tenia moltes preguntes 

però es va callar i se’n va a anar a la seva habitació. 

Aquell vespre en Tom no va dormir bé, i aquell matí quan van a anar a l’escola 

va adonar-se que tots els nins i nines xerraven del coronavirus. En Tom va anar 

amb els seus amics  i els va demanar què passava. Un nin que es deia Joan li va 

dir: “No has sentit xerrar del coronavirus?”. “Sí” va dir en Tom. Una altre nin 

anomenat Pep va interrompre dient: “I mira, Tom, aquest virus és molt fort i 

potser que ens afecti i ...” En aquell moment la mestra va cridar: ”nins, tots a 

l’escola!”. 

En acabar l’escola, en Tom se’n va anar amb la seva mare i li va explicar el que li 

havia dit en Pep. La seva, mare li va dir que la Xina estava molt enfora i que si 

les afectava seria d’aquí molt de temps. En Tom s’ho va pensar, i ho va donar per 

bo. 

Un temps després a l’escola tots deien: “un metre de distància, un metre de 

distància!”. En Tom al principi es va assustar, però va veure que estaven enfadats. 

El dia següent la mestra va dir: “a partir d’avui no hi haurà escola”. A poc a poc 

varen tancar els parcs, els bars, els cinemes, etc. En Tom estava molt assustat. 

Fins que un dia es varen quedar tancats a casa. En Tom demanava: “Estirem molt 

més aquí a dintre?” El pare i la mare ja no anaven a la feina i havíem de fer 

feinetes a casa. Passaven els dies i en Tom es deia que en Pep tenia raó. 

Un dia per la televisió varen dir que el coronavirus s’havia escampat per tot el 

món. En Tom sospirava: “No ens queda esperança”. Els pares ja feien net la 

compra i tot! 

Un dia en Tom va arribar a una conclusió: M’ho he de passar el millor possible. I 

així passaren els dies, esperant i esperant. I encara estam ficats a casa intentant 

passar-ho el millor possible. 
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